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P. 6
Daniel Ramos Pires é o entrevistado desta 
edição. Nunca imaginou fazer manchete 
dando nota das dificuldades acrescidas que 
o setor cultural e artístico hoje enfrentam. 
Ao leme do mítico espaço de intervenção 
cultural Maus Hábitos, nascido em 2001, 
retrospetiva e profetiza. ≤

O  E STA D O  DA S  C O I SA S

Enfrentamos uma crise sanitária e eco-
nómica sem precedentes. Os próximos 
meses, quiçá anos, serão ainda mais 
desafiantes para quem gere a causa 
pública. Numa situação excepcional 
como esta, o Porto, apesar de tudo, se-
gue resiliente. Certo do perigo que o 
inimigo invisível representa, respeita-
-o, mas não se acabrunha. Dá-lhe luta. 
A velha fórmula de aquecer a economia 
pela alavanca do investimento públi-
co, é ainda aquela que melhor resulta. 
O Município do Porto, que apurou um 
excedente orçamental de 100 milhões de 
euros do saldo de gerência de 2019, com 
dívida zero, tem feito uso das boas con-
tas com um conjunto de medidas para 
apoiar as famílias, empresários e comer-
ciantes da cidade, e mantém o plano de 
investimentos, que só não avança com a 
celeridade que se impõe por factores que 
lhe são alheios. Contas de outro rosário.
Mas sejamos realistas. Nos próximos 
tempos, as receitas municipais vão cair 
drasticamente. Do Terreiro do Paço 
dizem-nos: “Nada temam, porque vem 
aí a ‘bazuca’”. Todavia, receio que as 
miragens toldem a grande oportunida-
de. Estamos a viver um tempo bíblico 
e temos de ser capazes de o aproveitar 
para fazer a verdadeira mudança. Não 
será com projectos megalómanos, nem 
com injecções de capital em falsas em-
presas de salvação nacional. Deixemos, 
de uma vez por todas, “o complexo de 
Mafra”, e saibamos olhar para o nosso 
maior activo: as empresas. Estimulemos 
a competitividade e as exportações. Não 
é a corrupção dos fundos da ue que se 
deve temer, porque aí o escrutínio é 
enorme. O nosso maior perigo está em 
ver a banda passar e ficar a tocar viola. 

Rui Moreira

No Bolhão cabe 
sempre mais um 
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O restauro e a modernização do 
Mercado do Bolhão prosseguem. 
Enquanto isso, o Município do 
Porto prepara o futuro de quem 

o habitará: os seus comerciantes. Salva-
guardados os direitos históricos daqueles 
que resistiram à voragem do tempo e à 
degradação de um equipamento que nunca 
abandonaram, o Bolhão reabilitado deseja 
também receber sangue novo, ser esteio de 
vidas movidas pela garra de abraçar um 
projeto coletivo, comprometido em certi-
ficar o mercado como destino alimentar 
de excelência da Região Norte. 
Os concursos públicos que estão a decorrer 
visam a atribuição de 60 espaços vagos a 
novos comerciantes, completando a ocupa-
ção de todo o interior e exterior do edifício. 
Para o exercício do comércio tradicional de 
frescos, a autarquia pretende dar primazia 
aos comerciantes em nome individual ou 
às sociedades unipessoais, procurando 

promover o pequeno comerciante e a dina-
mização da sua essência, conhecedor dos 
seus clientes e dos produtos que vende. Nos 
lugares vagos para restaurantes, privilegia 
os projetos inovadores, que apostem no 
conceito gastronómico. Quanto às lojas, 
entendidos como espaços de venda au-
tónomos, localizados no exterior do mer-
cado e com entrada independente, aceita 
o exercício do comércio alimentar por 
marcas comerciais. 
Em 100 anos, o Mercado do Bolhão nunca 
tinha recebido uma intervenção de fundo, 
embora a necessidade de obras urgentes 
estivesse identificada desde os anos 80. O 
projeto do arquiteto Nuno Valentim, apre-
sentado por Rui Moreira, gerou o consenso 
da cidade, uniu as forças políticas da direita 
à esquerda. A obra está em marcha, mesmo 
com os condicionalismos causados pela 
pandemia, à velocidade que tem de ter um 
trabalho delicado, de relojoaria. 

Trata-se de restaurar, não de requalificar. 
Algumas das características originais, en-
tretanto perdidas, vão ser recuperadas. 
A ideia é manter o que for possível manter 
e substituir o que tiver de ser substituído. 
Durante a obra, verificou-se que o betão 
com mais de um século, em algumas zonas 
das galerias superiores, se encontrava mui-
to degradado e não era recuperável. Será 
substituído apenas nos segmentos em que 
for necessário e as galerias do Bolhão serão 
exatamente o que sempre foram.
Nesta obra de restauro, introduz-se um 
elemento de modernização: a cave logística. 
Foi projetada com o objetivo de otimizar e 
qualificar as condições de trabalho, higiene 
e segurança alimentar dos comerciantes, 
permitindo a entrada dos camiões no seu 
interior e evitando que, de futuro, as cargas 
e descargas se façam na envolvente. O túnel 
que dará acesso à cave logística também 
está em construção. •

P. 4
O processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal está concluído. Aquela que 
é a primeira Lei do ordenamento e pla-
neamento do território consagra para a 
próxima década um conjunto de novas 
temáticas, em consonância com os anseios 
e preocupações da população. ≤

P. 17
Um projeto promissor que conjuga o 
desporto com a expressão artística mais 
urbana. O breaking tem a genialidade de 
criar laços de rua, que se estendem para 
a casa e para as vidas de cada um. São 
miúdos pequenos que aprendem com miú-
dos grandes a crescer em comunidade. ≤
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Porque eles também merecem

Pegada reduzida
A frota municipal já percorreu até à data 
mais de 4 milhões de km em modo elétrico, 
contribuindo para a melhoria da qualidade 
do ar e uma menor poluição sonora. 
A autarquia tem vindo a apostar na pro-
gressiva substituição das viaturas movidas 
a combustíveis fósseis, por outras 100% elé-
tricas ou híbridas plug-in. O grande ponto de 
viragem deu-se em 2017 com a eletrificação 
de 70% da frota, no primeiro e maior contra-
to de renting estabelecido no país com esta 
finalidade. Nesse âmbito, foi feito um estudo 
detalhado aos padrões de utilização dos veí-
culos do universo municipal. Os resultados 
determinaram a possibilidade de eletrifica-
ção da frota àquela percentagem, tendo em 
conta as utilizações, o tipo de viaturas e as 
soluções do mercado, à altura.
Aliada a esta aposta, o Município tem vindo 
a estudar alternativas para os veículos a ga-
solina ou gasóleo, uma vez que os fabricantes 
estão a introduzir inovações no mercado. •

Nova frota a chegar
Os novos veículos da Porto Ambiente 
estão a chegar. Até ao final do ano, a em-
presa municipal renova mais de 80% da 
frota de resíduos, cumprindo assim de 
forma mais ecológica, rápida e eficiente, 
a missão de limpeza, recolha e gestão 
de resíduos da cidade. 
Em abril, a empresa já tinha registado a 
entrada de novas viaturas. 
Estes veículos modernos tornam também 
a operação mais confortável e segura para 
os funcionários. •

Colónias de gatos 
acompanhadas

As colónias de gatos errantes da cidade 
vão ser acompanhadas por quatro asso-
ciações zoófilas – Animais de Rua, Miacis, 
Midas e Causas de Caudas. O objetivo é 
promover o controlo e redução do número 
de gatos assilvestrados, aplicando o méto-
do ced (Captura – Esterilização – Devolu-
ção), e ainda garantir um maior controlo 
sanitário destas populações.
Protocolado entre o Município do Porto 
e as referidas associações, o programa 
procura também reduzir focos de insa-
lubridade: a limpeza e higienização dos 
abrigos e comedouros são asseguradas, 
por forma a evitar a proliferação de pragas.
O apoio municipal pode ascender global-
mente aos 30 mil euros, tendo em conta a 
necessidade da mediação de cuidadores, a 
monitorização permanente do estado de 
saúde e número de indivíduos da colónia, 
a angariação de alimentos, a disciplina de 
horários de alimentação e a manutenção 
da limpeza da zona de implantação.
Ao segundo ano, o programa viu agora du-
plicar o número de associações envolvidas. 
Do balanço de 2019, resultou a legalização 
de 25 colónias, abrangendo um universo de 
cerca de 310 gatos assilvestrados. Destes, 
186 foram já esterilizados, identificados 
eletronicamente e vacinados. •

Menos 16.500 
toneladas de CO2

O fornecimento de eletricidade 
para todas as infraestrutu-
ras municipais, proveniente 
a 100% de fontes renováveis 
de energia, foi adjudicado à 

endesa. Ao não gerar emissões de CO2, 
o Município do Porto deixa de libertar 
para a atmosfera cerca de 16.500 toneladas 
de dióxido de carbono por ano. O mesmo 
significa dizer que equipamentos como 
escolas, piscinas, bibliotecas ou outros 
edifícios da rede municipal, assim como 
a iluminação pública, estão a cumprir 
a sua quota parte na diminuição da pe-
gada carbónica.
Esta é mais uma das medidas do Executivo 
Municipal comprometida com a mitigação 
das alterações climáticas e com o cumpri-
mento do objetivo de, até 2030, reduzir em 
50% as emissões de CO2 no Porto. 
O contrato, que decorre de um procedi-
mento concursal público, foi aprovado por 
um período de três anos. •

Aberto desde maio, o novo Centro de 
Recolha Oficial de Animais (croa), loca-
lizado na Travessa das Águas Férreas de 
Campanhã, ao lado do Viveiro Municipal, 
é mais do que um espaço de excelência 
com todas as condições para acolher os 
amigos de quatro patas. 
O recente equipamento municipal, que 
veio substituir o velho canil de Serpa 
Pinto, com mais de 80 anos, providencia 
um pequeno spa para banhos e tosquias, 
cuidados clínicos, como esterilização e 
concretização de cirurgias, além de um 
programa de socialização e treino para 
os animais alojados, assegurado por 23 
tratadores com formação na área.
Túlia Aires, médica veterinária do croa, 
descreve que “todas as manhãs os trata-
dores fazem uma ronda às boxes de cães 
e gatos”. Se estiver tudo bem, continua, 
depois de serem “higienizados e alimen-
tados”, os animais socializam. 
No caso dos cães, “vêm à rua com as tre-
las”, de preferência em grupo, para haver 
uma habituação e promover o contacto 
com outros patudos. “Durante esses pas-
seios são-lhes ensinadas regras, de modo a 
que, quando forem entregues para adoção, 
estejam treinados para evitar conflitos 
na via pública”, acrescenta a veterinária. 
Quanto aos felinos, “não podendo sair em 
passeio, a socialização é feita nas próprias 
boxes pelo contacto, tanto com seres hu-
manos como com outros gatos”, explica.
Com capacidade para acolher cerca de 
200 animais, o novo espaço dispõe de 94 
boxes, garantindo a separação física e 
funcional entre o serviço de adoção e o 
de recolha oficial. Ali, todos os animais 
errantes que chegam passam por um pe-
ríodo de quarentena.
Beneficiando de uma experiente equipa 

de tratadores e veterinários municipais, 
o Centro de Recolha Oficial de Animais 
promove ainda a adoção responsável. 
“Não basta querer muito; é necessário 
avaliar uma série de questões”, afirma 
Túlia Aires, que defende um processo 
criterioso de adoção para diminuir o risco 
de o animal vir a ser devolvido.
As visitas a animais para adoção apenas 
são autorizadas mediante agendamento 
prévio, sendo as mesmas realizadas de se-
gunda a sexta-feira, das 13 às 15,30 horas. 
O atendimento telefónico do croa está 
disponível através do número 228 349 490.

P L A N O  D E  C O N T R O LO  
E  B E M - E STA R

Em 2015, o Município do Porto concluiu 
o “Plano de controlo e bem-estar das po-
pulações animais de cães e gatos”, que 
corporizava uma estratégia de médio e 
longo prazo para assegurar o controlo 
sanitário destas populações e impedir a 
eutanásia de indivíduos viáveis alojados 
no canil, através da promoção de uma 
adoção responsável. 
O documento foi objeto de discussão e 
escrutinado com os principais atores neste 
contexto – Ordem dos Médicos Veteri-
nários, Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária e associações zoófilas – e 
identificava como prioridades a esteri-
lização de todos os animais adotados no 
canil municipal, através de oferta de 
cheques-esterilização; a capacitação e 
enriquecimento de competências dos tra-
tadores e colaboradores; a sociabilização 
de cães em vias de adoção; a eliminação 
da prática da eutanásia; e a construção 
de um novo Centro de Recolha Animal, 
entre outras medidas. •
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Ruas com nomes de 
poetas e escritores

Os 15 arruamentos do Bairro Rainha 
D. Leonor vão passar a ter nomes de es-
critores e poetas marcantes para a cidade. 
A mudança resulta de uma proposta subs-
crita pela Comissão de Toponímia, que a 
Câmara do Porto já fez aprovar. 
Eugénio de Andrade, Miguel Veiga, Vasco 
Graça Moura, António Rebordão Navarro, 
Florbela Espanca, Luís Veiga, José Sara-
mago, Luísa Dacosta, José Mário Branco, 
Agustina Bessa Luís, António Manuel Couto 
Viana, Manuel António Pina, são alguns dos 
nomes escolhidos para este bairro munici-
pal localizado em Lordelo do Ouro, em que 
os edifícios reconstruídos em 2018 foram 
os primeiros de habitação social do país a 
obter o grau de classificação energética A+.
O Município do Porto dá assim o primeiro 
passo para extinguir uma antiga prática 
instituída, de colocar números nas ruas 
de bairros da cidade, para no seu lugar 
prestar homenagem a personalidades que 
se notabilizaram em determinada área 
cultural ou artística. 
A alteração toponímica vai ao encontro da 
posição que o presidente da Câmara do 
Porto sempre defendeu. Rui Moreira diz 
que a decisão da Comissão “é acertada” 
“e faz as pazes” com escritores e poetas, 
que de algum modo foram sendo sucessi-
vamente esquecidos pela edilidade, que 
ao longo das últimas décadas já podia ter 
tomado partido nesta matéria. •

A “nova” Praça 
da Corujeira

O projeto do atelier Miguel Melo Arqui-
tetura saiu vencedor no concurso de con-
ceção para a requalificação da Praça da 
Corujeira. Considerado “muito original e 
inovador” pelo júri, o projeto distinguiu-se 
entre os seis apresentados. A proposta 
reflete uma preocupação em “preservar 
as qualidades arbóreas da praça”, disse 
ao “Porto.” o representante do atelier na 
cerimónia de abertura de propostas, João 
Sá Couto, destacando dois aspetos do pro-
jeto: “Um bar elevado na praça, por baixo 
do qual pode passar-se, e um percurso ao 
nível da copa das árvores, que permite 
usufruir dos plátanos centenários”. A obra 
do Matadouro não foi esquecida, admitiu o 
arquiteto: “Será dinamizadora para Cam-
panhã e procurámos criar uma ligação 
mais eficaz, quer em termos de ciclovias, 
quer de caminhos pedonais”. •

Perdas de água 
controladas

A empresa municipal Águas do Porto está a instalar em 
vários pontos estratégicos da cidade medidores de caudal 

(caudalímetros), para contrariar perdas de água e garantir a 
cobertura integral e fiável das suas zonas de medição e controlo.

A ação enquadra-se no projeto 
Setorização Mais, que definiu 
40 novas zonas de medição e 
controlo e mais de 90 pontos de 

monitorização da pressão. Esta repartição 
por setores vai permitir refinar as áreas de 
controlo, facilitando uma deteção ágil das 
avarias que ocorrem diariamente na rede. 
As novas roturas e fugas serão identifica-
das mais cedo, reduzindo-se o tempo de 
desconhecimento da existência da avaria e 
o tempo de localização da rotura, uma vez 
que a extensão de condutas a percorrer 
é menor dentro de cada uma das zonas.
Integrado numa estratégia global, o pro-
jeto é mais um passo da Águas do Porto 
para minimizar o desperdício e contra-
riar as perdas de água. Nesse particular, 
o desempenho atingiu no final de 2019 um 
mínimo histórico. O índice de água não 
faturada fixou-se nos 17%, o que representa 
uma qualidade de serviço boa, de acordo 
com os valores de referência da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Re-
síduos. A descida foi gradual, sustentada 

O pulmão da 
Asprela já respira

As obras para o futuro Parque Central da 
Asprela já iniciaram. Em terrenos baldios 
da Universidade do Porto — entre a uptec – 
Parque de Ciência e Tecnologia da U. Porto 
e a Faculdade de Desporto (fadeup) — vai 
nascer um espaço verde de seis hectares, 
que tira partido das características hidro-
gráficas do local.
O projeto prioriza o controlo de cheias da 
Ribeira da Asprela, através da criação de 
uma bacia de retenção com uma capacidade 
de 10.000 m3. Em resultado, vai constituir-se 
uma zona de boa drenagem hídrica, que 
reduzirá significativamente a ocorrência de 
inundações, contribuindo para a permeabi-
lidade do solo e para a regularização fluvial 
daquela e de outras ribeiras mais pequenas, 
que vão ser desentubadas e reabilitadas. 
Está ainda prevista a plantação de centenas 
de árvores, a criação de espelhos de água e 
percursos pedonais e cicláveis.
Com financiamento do Fundo Ambiental do 
Ministério do Ambiente e Transição Ener-
gética, no valor de 1 milhão de euros, a obra 
custa 1,64 milhões de euros, suportados tam-
bém pelo consórcio liderado pelo Município, 
através da Águas do Porto, U. Porto e Poli-
técnico do Porto. Estima-se a conclusão dos 
trabalhos no primeiro trimestre de 2022. •

Selo de qualidade
Os serviços ao consumidor prestados pela 
Porto Ambiente mereceram a distinção 
da Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ersar). A entidade 
atribuiu à empresa municipal da Câmara 
do Porto o Selo de Qualidade do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, reconhe-
cendo-a entre as mais de 200 entidades 
gestoras existentes a nível nacional.
A atribuição da chancela tem por base 
o cumprimento destacado de critérios 
avaliados regularmente, dos quais se evi-
denciam a reciclagem de resíduos de re-
colha seletiva, acessibilidade económica 
do serviço e cobertura de gastos.
Com esta referência, a empresa municipal 
fica automaticamente habilitada à atribui-
ção do Prémio de Excelência do Serviço, 
que visa premiar a entidade com melhor 
desempenho neste âmbito.
Constituída em 2017, a Porto Ambiente, 
apesar de ser relativamente jovem, tem 
vindo a cimentar a sua posição como en-
tidade gestora de resíduos urbanos, tendo 
sido o ano de 2019 o da efetiva materializa-
ção e consolidação do seu papel. •

e correspondeu a um afincado trabalho 
iniciado há sete anos, quando as fugas 
representavam cerca de 23,5%.
O Setorização Mais tem conclusão pre-
vista entre abril e maio de 2021, para um 
investimento total a rondar os 2,7 milhões 
de euros, que permitirá a otimização da 
gestão da qualidade da água, recolha e 
análise de um maior volume de dados de 
caudais e pressões, reforço da manutenção 
preventiva e rápida atuação das equipas 
de Controlo Ativo de Perdas.
No final, a rede possuirá um total de 87 
zonas de medição e controlo e cerca de 
250 pontos de monitorização. Contará 
ainda com 35 novas câmaras de manobras. 

TO M E  N OTA

Uma torneira a pingar de cinco em cinco 
segundos pode parecer insignificante, 
mas no final do dia terá desperdiçado 
30 litros de água. Um autoclismo ava-
riado pode gastar até 750 litros de água 
em 24 horas. •
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O novo Plano Diretor Municipal (pdm) está em discussão pública  
até 7 de dezembro. Na próxima década, a cidade coloca as questões 

ambientais e a habitação no centro de uma estratégia em que 
a sustentabilidade é muito mais do que mero conceito.  

É ação pelas gerações vindouras.

O futuro 
importa agora

Entramos na derradeira fase da revi-
são do pdm do Município do Porto. 
Os cidadãos são novamente con-

vidados ao debate, depois das iniciativas 
que, ao longo dos últimos anos, deram a 
conhecer as linhas gerais da proposta, 
“mais reformista do que de rutura com 
o atual pdm de 2006”, afirma o vereador 
do Urbanismo, Pedro Baganha. Evidência 
que se compagina com “uma visão inova-
dora e atualizada sobre a condição urbana 
contemporânea”, como é o caso da revisão 
das Unidades Operativas de Planeamen-
to e Gestão (uopg), reduzidas de 24 para 
12. No plano em vigor nenhuma avançou. 
A autarquia quer corrigir o que falhou 
e resolver, entre outros, os projetos de 
Contumil e de Nun’Álvares.
Mas a grande novidade introduzida no 
novo pdm está na “valorização da estrutura 
ecológica municipal”, assinala o responsá-
vel. O Ambiente como matriz conceptual 
das Grandes Opções do Plano.

A M B I E N T E

O Município propõe duplicar as áreas verdes 
de uso público e as soluções incluem incen-
tivar os privados a abrir os seus jardins à 
população, pela redução de taxas urbanís-
ticas. Já na gestão dos recursos hídricos, 
inscreve a criação de bacias de retenção, o 
progressivo desentubamento de ribeiras e 
soluções paisagísticas de base natural que 
façam coincidir, sempre que possível, linhas 
de água com espaços verdes. 
Esta nova abordagem revê-se ainda na in-
tegração da Planta da Estrutura Ecológica 
Municipal na Carta de Ordenamento do 
Território, ou na criação de um Índice Am-
biental, a definir em regulamento autónomo. 

H A B I TAÇÃO

A autarquia aposta na “densificação es-
tratégica de algumas zonas da cidade”, 
através da majoração de índices de cons-
trução, nas operações que promovam a ha-
bitação acessível, nos próximos dez anos. 
No pdm em vigor, nas zonas que têm índice 
de construção, ele é 0.8, podendo atingir 
1.0 nalguns casos. No futuro documento, 
em zonas com potencial de crescimen-
to, a equação parte automaticamente do 
1.0, admitindo 1.2 para os fogos acessíveis 
ou sociais.
A inovação mais significativa reside no 
“zonamento inclusivo”, pela afetação de 
uma percentagem da área de edificação 
a habitação acessível, em operações no 
Centro Histórico e na Baixa com área 
de edificação superior a 2.000 m2. Não 
invalida, contudo, que o construtor opte 
pela cedência à Câmara do Porto de ca-
pacidade edificativa equivalente ou por 
um pagamento a reverter para o Fundo 
Municipal de Sustentabilidade Ambiental 
e Urbanística, a ser criado.

M O B I L I DA D E

Neste domínio, o novo pdm evidencia o in-
vestimento no transporte coletivo, através 
da criação de uma rede estruturante de 
corredores bus; inclusão de corredores de 
autocarro de alta qualidade (caaq); aposta 
em terminais intermodais e em parques 
de estacionamento dissuasores junto aos 
grandes eixos de circulação bus ou das 
estações de metro mais periféricas.
O novo plano sinaliza também a eliminação 
progressiva do estacionamento em arrua-
mentos e espaços públicos. E equaciona as 
“Zonas xxi”, áreas onde se pretende a eli-
minação do estacionamento de residentes 
do espaço público e a sua substituição por 
garagens de recolha, existentes ou a criar. 
Nos modos suaves, contempla a definição 
da rede estruturante de vias cicláveis, per-
cursos pedonais eficientes e assistidos em 
zonas com maior declive, e a predominân-
cia pedonal no centro da cidade.

PAT R I M Ó N I O

Foram criadas novas ferramentas para a 
preservação da identidade do Porto, atra-
vés de um referencial de verificação dos 
valores a preservar e de novas classes de 
defesa patrimonial. “Um trabalho invisível, 
mas fundamental para reduzir a discricio-
nariedade”, assinala o responsável. Foram 
também definidas regras que permitirão 
a defesa dos valores patrimoniais, “não 
onerando desproporcionadamente o de-
senvolvimento de operações urbanísticas”. 
A defesa das lojas históricas do “Porto de 
Tradição” está igualmente prevista.

E C O N O M I A
 
O Município quer incentivar a densificação 
estratégica de negócios e serviços, em áreas 
não consolidadas, entre o norte de Paranhos 
e de Campanhã, propondo o aumento da 
capacidade construtiva neste e noutros 
locais, como a zona empresarial de Ramal-
de. No novo Plano Diretor, a zona oriental 
emerge como novo polo urbano, harmoni-
zando habitação, atividade empresarial e 
centros de investigação. “Entre o deve e o 
haver, o pdm reserva mais solo para ativi-
dades de interesse público do que o plano 
que nos precede”, sublinha Pedro Baganha. 
Está ainda prevista a conceção de um sis-
tema de benefícios nos custos urbanísticos 
para operações que criem comércio de rua.

S I T E  PA R A  C O N S U LTA 

A discussão pública deve preferencialmente 
ser feita por via digital: www.pdm.cm-porto.
pt. Estão ainda agendadas sessões de escla-
recimento online. A aprovação do novo pdm 
deve ficar concluída no 1.º trimestre de 2021. 
A dez anos, a projeção de verbas para a sua 
execução ronda os 900 milhões de euros. •
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queria”, acrescenta Andreia, que desde 
agosto se reencontrou, novamente como 
residente, com as ruas por onde passou 
uma grande parte da sua vida: “Gosto da 
convivência das pessoas, gosto de tudo. 
Apesar de agora estar diferente do anti-
gamente, para mim, morar no Morro da 
Sé, é estar no meu porto seguro”.
De braços abertos, para receber Andreia e 
a família, estavam a mãe e a avó da auxiliar 
de ação educativa: “Moram juntas, ali ao 
lado. É só subir a rua. Nem cinco minutos 
a pé”, sublinha.
Foi o fim de uma década longe do Morro 
da Sé. Durante esse período nasceram 
um menino e uma menina, o Rafael e a 
Gabriela, a quem Andreia sempre sonhou 
proporcionar a experiência que ela própria 
tinha tido – crescer em pleno Centro His-
tórico. A janela de oportunidade abriu-se, 
um dia, quando soube do concurso para 
atribuição das casas reabilitadas: “Uma 
colega viu no site da Porto Vivo, sru, e 
como sabia que eu queria muito vir morar 
para o Porto, disse-me logo: Tens aqui a 

Se as ruas estreitas do Morro da 
Sé falassem, que histórias nos 
contariam? Pequenas alegrias, 
grandes amores, encontros e 
desencontros nos passos de to-

dos, moradores ou visitantes, que por ali 
passaram. Seria uma narrativa com vários 
séculos, e cujo denominador comum são 
as relações de vizinhança, familiares, que 
ali se estabelecem – um diálogo de gera-
ções, que é indissociável deste local que 
viu nascer a cidade Invicta.
É o coração do Porto que bate naquelas 
ruas. E fá-lo com renovado vigor desde 
agosto, quando começaram a ser ocupadas 
as primeiras 14 casas reabilitadas e dis-
ponibilizadas pelo Município, com rendas 
acessíveis, após o concurso levado a cabo 
pela Porto Vivo, sru. “É importante a cida-
de regenerar a sua população”, sublinhou 
o presidente da Câmara do Porto, Rui Mo-
reira, na cerimónia de entrega das chaves.
Para alguns destes novos moradores, vi-
ver no Morro da Sé será uma novidade. 
Para outros, trata-se de um regresso às 
origens. É o caso de Andreia Lobo, que 
partilhou com o “Porto.” as emoções que 
viveu quando recebeu a notícia que era 
uma das contempladas no sorteio. “Senti 
que era o realizar de um sonho. Já estava 
há bastante tempo a tentar vir morar para 
o Porto, e quando vi que fui selecionada 
fiquei muito feliz”, confessa.
Nascida e criada no Morro da Sé, Andreia 
“cortou o cordão umbilical” quando decidiu 
casar com Paulo. “Optei por sair de casa 
da minha mãe. Apesar de querer ficar no 
Porto, não foi possível, devido aos valores 
das rendas. Fui viver para Rio Tinto com o 
meu marido. Somos os dois do Porto, mas 
foi ali que conseguimos arrendar casa”, 
conta a auxiliar de ação educativa, que, 
mesmo vivendo fora da cidade, continuou a 
trabalhar no Porto – e a alimentar a pers-
petiva de regressar.
“Foi uma grande alegria quando recebi 
a notícia. Ia conseguir o que realmente 

Os novos corações 
que pulsam na cidade

tua hipótese”. Andreia, admite, não pensou 
duas vezes. “Vi que estava dentro de todos 
os critérios, concorri, e pensei para mim: 
Eu vou conseguir”.
O facto de este concurso admitir candi-
datos que, não sendo residentes no Porto, 
trabalhassem na cidade, foi a porta de en-
trada para Andreia, que desde a mudança 
tem vindo a redescobrir o Morro da Sé 
e a conhecer os novos vizinhos: “Vamos 
falando, também com os comerciantes 
das lojas e dos restaurantes por ali acima. 
Um bom dia, boa tarde, está tudo bem?”.
Para Rafael e a Gabriela, a adaptação foi 
simples. “Estão a gostar. É uma casa nova. 
E até me dizem: Ó mãe, fica mais perto da 
escola, é mais rápido”, conta Andreia, que 
agora se esforça por dar a conhecer aos 
filhos a cidade que também é deles: “Pode-
mos descer a rua e estamos logo ali ao pé 
do rio. Temos feito umas visitas para eles 
conhecerem melhor o Porto. Temos tudo 
por perto. Estamos no coração da cidade”. 
E ali, onde bate o coração do Porto, bate 
também o dos seus novos habitantes. •

Arrendar  
sem riscos 

Estão abertas as candidaturas para a pri-
meira consulta pública dirigida a proprietá-
rios com interesse no programa “Porto com 
Sentido”. Todos os fogos que estejam dis-
poníveis no mercado, incluindo também os 
anteriormente destinados ao Alojamento 
Local (al), estão aptos a integrar o projeto 
municipal para o arrendamento acessível. 
Para os senhorios há vantagens associadas 
na adesão, entre as quais a possibilidade 
de receberem o pagamento adiantado de 
dois anos de renda do Município do Porto, 
bem como o gozo dos benefícios fiscais 
em sede de irs, irc e imi previstos na lei. 
O risco inerente a estes contratos de ar-
rendamento será substancialmente menor, 
uma vez que a autarquia assume direta-
mente o pagamento atempado das rendas.
Para se candidatarem, os proprietários 
devem aceder ao site da empresa muni-
cipal Porto Vivo, sru (www.portovivosru.
pt). O investimento municipal ultrapassa 
os 4 milhões de euros até 2022. •
 

E Carlos Alberto 
No Quarteirão Carlos Alberto existe um 
prédio que vai dar lugar a mais fogos para 
arrendamento acessível, após obras de rea-
bilitação. O imóvel, localizado na Rua de Sá 
Noronha, tem uma área aproximada de 200 
m2, da qual resultará a disponibilização de 
três habitações de tipologia T0 e ainda a 
constituição de uma fração comercial no 
rés-do-chão. O concurso foi lançado e, quan-
do apurado o vencedor, o prazo estimado 
para a conclusão da obra é de 240 dias. •

As primeiras 14 casas reabilitadas pelo Município no Morro da Sé já estão habitadas. Para alguns 
destes moradores, viver em pleno Centro Histórico é uma experiência nova, mas para outros é um 
regresso às origens – como é o caso de Andreia Lobo, que se candidatou para realizar o sonho de 
voltar a morar no coração do Porto. Pretexto para uma conversa em que partilhou as emoções do 

regresso, do reencontro com a família e as novas relações de vizinhança.

Reabilitar a Sé
Na confluência das ruas da Bainharia, 
Mercadores e Santana, vão ser disponibi-
lizadas mais 14 frações habitacionais para 
arrendamento a preços acessíveis (dois 
T0, cinco T1 e sete T2) e quatro frações 
comerciais. O concurso público para a em-
preitada, orçada em cerca de 1,6 milhões 
de euros, está a decorrer. 
É assim dada continuidade a um programa 
de reabilitação que o Executivo abraçou, 
assim que concluído o processo de muni-
cipalização da Porto Vivo, sru.
As novas casas devem estar prontas a 
habitar daqui a dois anos, sensivelmente. •
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Como estão a adaptar-se 
à dita nova normalidade?
Estamos com muitas limi-
tações e impedidos ainda 
de fazer uma parte funda-
mental do nosso trabalho, 

o clubbing e as ativações de marcas em 
outras salas de espetáculos. Tivemos de 
cortar imenso no público e de nos rea-
daptar, propondo concertos enquanto as 
pessoas jantam, é um modelo novo. A ativi-
dade artística está no core da nossa marca, 
mas é o restaurante Vícios de Mesa que 
nos paga as contas.

A restauração alavanca o resto?
É a única forma que temos de sobreviver. 
Não temos hipótese de provocar o consu-
mo, que não seja associar o preço da comi-
da ao preço de um bilhete. Temos o Palavra 
à Mesa, Som à Mesa, Cinema à Mesa ou o 
Comédia à Mesa. Mesmo assim perdemos 
mais de 50% da faturação e, infelizmente, 
vamos ter de despedir pessoas.

Uma parte significativa da equipa?
São algumas pessoas. Está a ser um pro-
cesso bastante duro. Temos 28 pessoas na 
equipa, além de avençados e contratados 
por projeto. Não é uma parte muito visível 
do trabalho, porque está relacionada com a 
consultoria a marcas. Nos últimos dois anos 
crescemos muito nesta vertente, criando 
uma rede de casas de música ao vivo na-
cional, onde fazemos a programação.

O próprio Maus Hábitos foi pioneiro na 
programação.
Sim, em todo o mundo há poucos espaços 
como o nosso. Em Portugal, há dois ou três 
com parecenças. Em Lisboa, a zdb [Galeria 
Zé dos Bois], mas é 100% financiada pelo 
Estado, além de ter também um bar. Para 
todos os efeitos, têm garantidos os salários 
pela DGArtes [Direção-Geral das Artes]. 
Nós não. Fazemos um pouco jus ao que o 
Porto é na sua génese: o investimento e o 
esforço é todo de iniciativa privada.

Têm a associação cultural Saco Azul. Con-
segue dissociar uma coisa da outra?
Sim, são absolutamente independentes, 
só que trabalham em parceria profunda. 
O Maus Hábitos é o braço comercial da 
associação e a Saco Azul é o braço cultural 
do Maus Hábitos. A associação, com foco 
na área da criação, das residências artís-
ticas e com alguma programação; o Maus 
Hábitos, com programação mais na área 
da música e dos concertos. Per si, perde-se 
dinheiro na atividade cultural, mas como 
geramos tráfego e temos outras formas de 
consumo, conseguimos resolver. O que não 
queria era camuflar uma atividade comer-
cial através de uma associação, para a qual 
vamos conseguindo algum financiamento. 

 
Não fosse a pandemia tinha o modelo de 
gestão perfeitamente afinado…
Se não fosse a Covid-19 estaríamos em fase 
de expansão e a pensar criar outro espaço. 
Na verdade, ainda estamos, mas agora com 
mais calma. Percebemos que a marca Maus 
Hábitos é uma marca forte e que conseguiu 
reagir e que pode e deve crescer. 

A agenda cultural manteve-se ativa.
Sim, as exposições mantemo-las, assim 
como alguma programação fora de por-
tas. Tivemos uma grande exposição nos 
mupis da cidade [“Poético ou Político”], 
do projeto Mupi Gallery, comissariada 
pelo João Baeta, e há mais edições a ser 

preparadas. E produzimos os Concertos 
de Bolso na Feira do Livro, 24 concertos 
no pátio da Casa do Roseiral. Estiveram 
quase sempre esgotados, e muitos deles 
deixaram pessoas à porta. Foi um projeto 
que fez muita gente feliz, a começar pelos 
artistas que puderam finalmente fazer uns 
concertos. Foi muito positivo! Esperamos 
que para o ano se repitam!

Como surgiu a ideia?
Surgiu muito de uma inquietude que 
manifestei à Câmara do Porto. Percebi 
logo que o processo de recuperação iria 
demorar muito tempo e que os artistas, 
os técnicos e todo o ecossistema ligado à 
música ia sofrer muito com o que estava  
 

 
a acontecer e que não ia passar assim tão  
rápido. Rapidamente o presidente Rui 
Moreira conseguiu encontrar um projeto 
que poderia acolher o nosso.

É confidente de muitos desabafos?
Muitos músicos estão a vender os seus ins-
trumentos no olx. Se já viviam no limiar, 
agora então... Mas verdade seja dita, se com-
pararmos os últimos dez anos, 2019 foi um 
ano muito bom, tanto que houve artistas a 
fazerem investimentos para escalar. Para 
poder ainda assegurar a qualidade de vida 
do ecossistema da música em Portugal, esta-
mos a fazer uma candidatura à ccdr-n [Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte] para programação em 
rede, com parceiros de Braga, Vila Real, 
Matosinhos e Peso da Régua, e com os mu-
nicípios de Matosinhos e Peso da Régua, 
num outro plano. Estou ainda a montar 
a primeira associação em Portugal de ca-
sas de música ao vivo, conjuntamente com 
parceiros de Lisboa, o MusicBox e o Lux, 
para promover a estruturação do setor da 
música ao vivo e das salas com programação 
própria, trabalhar na defesa e proteção dos 
clubes, assim como promover o reconheci-
mento das salas de concerto e seu trabalho 
fundamental no desenvolvimento de novos 
talentos. Infelizmente muitas casas vão de-
saparecer se o Estado e as autarquias não 
ajudarem. Será um duro golpe. 

A associação está constituída?
A associação já tem nome: circuito Live, 
associação de casas de programação. Para 
marcar o seu lançamento, preparámos 
uma grande campanha nacional de cons-
ciencialização do problema causado pela 
Covid-19. Quem tem um clube e esteve 
anos a fio a trabalhar na insonorização 
das próprias salas, neste momento, ou 
tem um terraço ou uma esplanada, ou não 
tem a mínima hipótese, está impedido de 
funcionar, por lei. E atiram-nos para o lay 
off, muito simplesmente.

O apoio aos empresários é urgente?
Não só aos empresários como aos músicos 
em geral. É um ecossistema que está real-
mente muito parado. O lay off resolveria 
nos primeiros dois, três meses; mais do 
que isso é um esforço impraticável. Não 
tenho problema nenhum em dizer que o 
Maus Hábitos perdeu, em quatro meses, 
200 mil euros de capital próprio, tudo para 
o pagamento de salários. A pergunta que 
faço ao Governo é: ‘de que serve salvar o 
indivíduo se não pode salvar a empresa?’, 
ou neste caso, ‘de que serve salvar a banda 
se não pode salvar o clube?’. É uma per-
gunta um pouco controversa, que até pode 
ser aproveitada por diversos partidos.

“O Maus Hábitos perdeu em 
quatro meses 200 mil euros”
Apresentar a pessoa responsável pela marca Maus Hábitos não é exercício para breviário e resumi-lo a homem dos sete ofícios 

extremamente redutor. Mais do que artista, programador, agente cultural, fotógrafo, cozinheiro, é o rosto de um projeto sem paralelo 
no Porto e no país. Precursor de uma nova dinâmica cultural na cidade, atirou-se ao desconhecido nos idos anos de 2001. O percurso, os 

projetos, o estado da cultura, o futuro, uma pedra no sapato chamada Covid-19, numa conversa franca com Daniel Ramos Pires.

“Fazemos jus ao que 
o Porto é na sua génese: 

o investimento e o esforço 
é todo de iniciativa privada”
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Mas, no nosso caso, nem estão a salvar os 
músicos nem as nossas salas de concertos.

Como avalia a condução do Ministério da 
Cultura neste processo?
O Ministério da Cultura realmente desvin-
culou-se de muita responsabilidade que 
tem, não reconhece a estes programadores 
das casas de música ao vivo o papel de ver-
dadeiros agentes culturais, responsáveis 
pelo nascimento e crescimento de muitas 
bandas nacionais. Por toda a Europa cha-
mam-lhes Grassroots Venues, é o que nós 
somos; infelizmente não há uma tradução 
muito adequada em Portugal.   

Vai a tempo de se redimir?
Espero que sim. Este Governo tem uma situa-
ção interessante. Batendo-se-lhe o pé, reage 
de alguma forma. Tem de se continuar a fazer 
isso. Temos uma grande luta pela frente. 

E a associação vai avançar.
A associação está a avançar e esta vai ser 
a sua grande luta. Não vamos parar. 

Em 2021, o Maus Hábitos celebra 20 anos. 
Há planos de comemorações? 
Estamos a pensar fazer uma série de ex-
posições e uma edição que atravessam 
estas duas décadas de atividade, e muito 
mais se a atual situação permitir. 

Enamorou-se pelo espaço à primeira vista?
Sim, descobri-o em 1999 e o Maus Hábitos 
nasceu em 2001, no ano da Porto – Capital 
Europeia da Cultura. 

Imaginou logo o potencial?
Enquanto artista, não tinha muito essa 
visão estratégica, aconteceu tudo natural-
mente. Venho da fotografia de moda e a 
minha ideia era ter um espaço para criação 
de imagem. Tive aqui ateliers de artistas, 
uma escola de fotografia, um estúdio de 
fotografia. Um verdadeiro laboratório! 

Quando surge a restauração?
O bar aparece em 2001 e o restaurante em 
2006. Abríamos só aos fins de semana e o 
restaurante era vegetariano. Imagina-se a 

aposta nessa altura! Com a crise de 2009 
quase entramos em insolvência. O que vale 
é que houve uma série de oportunidades, 
como foi o Manobras do Porto. No restau-
rante, fomos testando vários modelos de 
concessão até 2014, ano em que abandonei 
a programação e fui para a cozinha montar 
a pizzaria Vícios de Mesa. 

O Maus Hábitos é um microcosmos da 
cidade do Porto?
Acho que sim, tal como a cidade atraves-
samos todas as fases. Quando abrimos, era 
o Nuno Cardoso presidente, depois entrou 
o Rui Rio, agora o Rui Moreira.Estamos 
noutra cidade, diria quase num outro país. 

Mas não houve contacto no período an-
tecedente?
Houve, mas contactos bastante maus, por-
que não reconhecia valor na nossa ativida-
de. Tentaram fechar-nos as portas várias 
vezes, multaram-nos imenso, paguei cerca 
de 38 mil euros, fui mais de 12 vezes a tri-
bunal, dificultaram de todas as maneiras 

possíveis o licenciamento, que só veio a 
acontecer em 2014, ao fim de quase 14 anos 
de processo e a pagar todos os impostos.

Porquê? Qual era o bloqueio?
Precisava de umas escadas de emergência. 
O engraçado disto tudo é que apresentámos 
três projetos de escadas ao longo de 13 anos 
– envolveu engenheiros, advogados, arqui-
tetos, enfim, gastámos muito dinheiro – e a 
primeira solução, apresentada em 2003, aca-
bou por ser a válida e a escolhida em 2014. 

Festejaram?
Foi realmente uma festa. Temos um pre-
sidente que reconhece o nosso valor e re-
solveu o impasse. Na altura, o Paulo Cunha 
Silva também se esforçou, porque conhecia 
bem a casa. O Maus Hábitos foi inicialmente 
uma galeria que tinha um bar, depois du-
rante uns anos foi um bar que tinha uma 
galeria. Mas é inegável o nosso papel de 
agente cultural e espaço de intervenção 
artística na cidade, que nos eleva ao que de 
melhor se faz nas demais capitais. 
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Durante cerca de um mês, o 
Super Bock Arena - Pavilhão 
Rosa Mota, foi palco de uma 
mise-en-scène inimaginável há 

praticamente um ano, quando inaugurou. 
Entre abril e maio, ali funcionou o hospital 
de campanha montado pela Câmara do 
Porto, com o apoio dos hospitais de São 
João e Santo António, e do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. 
A polivalência foi posta à prova, o teste que 
nunca esperariam superado com distinção. 
E agora? Como se ergue novamente um 
projeto que ia de vento em poupa? Fomos 
sabê-lo junto da administração Círculo 
de Cristal, consórcio que investiu cerca 
de 8,5 milhões de euros no equipamento 
municipal, concessionado por 20 anos.

Como foi ver o Super Bock Arena – Pa-
vilhão Rosa Mota transformado em hos-
pital de campanha?
O que no início parecia um enorme desa-
fio, a transformação da arena num hos-
pital, acabou por ser muito gratificante 
perceber as enormes valências que o 
espaço tem e as excelentes condições que 
se conseguiram criar para receber um 
equipamento fundamental para respon-
der a uma situação tão grave e exigente 
como uma pandemia.

Disponibilizaram o espaço à Câmara 
do Porto e aos hospitais da cidade pelo 
tempo que fosse necessário. Chegaram 
a temer o pior? 
O espaço foi cedido sem nenhuma certeza 
sobre o tempo que seria necessário e era 
impossível fazer grandes projeções sobre 
o desenrolar da situação. Ainda hoje não 
temos a perceção de quando se poderá 
utilizar o espaço na sua plenitude.

O regresso à atividade surgiu no âmbito 
da Feira do Livro do Porto, tendo o Su-
per Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota 
acolhido alguns debates e uma sessão 
especial da Quintas de Leitura. O teste 
correu bem?
O teste não foi global pois os eventos 
foram muito limitados, apenas foram 
utilizados alguns espaços do Centro de 
Congressos, no piso inferior. De qualquer 
forma, decorreram dentro da normalida-
de que a atual situação permite.

Já têm reagendados espetáculos, mas a 
maior parte só em 2021. Até ao final do 
ano, alguns concertos. Como se sobre-
vive entretanto?
Temos previstos alguns espetáculos 

entre o fim de outubro até ao final do 
ano, com as limitações impostas pela dgs 
(Direção-Geral da Saúde) e de acordo 
com todas as regras de segurança que 
são importantes para o bem-estar de 
todos aqueles que pretendam assistir 
aos espetáculos. Desde o início da pan-
demia que o negócio ficou desequilibrado 
e só será possível voltar à normalidade 
quando terminarem as limitações à ca-
pacidade que existem neste momento.

O setor de produção/organização de es-
petáculos atravessa uma crise profunda. 
São os apoios conhecidos suficientes? 
Não, os poucos apoios que existem não 
chegam minimamente para restabelecer 
o equilíbrio desta atividade.

Que outras soluções gostariam de ver 
implementadas?
Essencialmente, apoios que compensem 
as lotações reduzidas e para os custos 
acrescidos que existem com a organização 
dos referidos eventos. Além disso, era 
importante um apoio para as salas relati-
vamente aos vários meses sem atividade 
ou praticamente sem nenhuma atividade.

O Super Bock Arena – Pavilhão Rosa 
Mota inaugurou em novembro de 2019. 
Em retrospetiva, subtraindo os últimos 
meses, que balanço fazem dos primeiros 
meses de atividade?
Os primeiros meses de atividade corre-
ram bastante bem e dentro do que tí-
nhamos planeado. Contabilizámos nos 
primeiros dois meses 23 eventos reali-
zados com quase 70.000 participantes.

Arrecadaram várias distinções pela re-
qualificação do pavilhão, como “Melhor 
Intervenção com Impacto Social”, pelo 
Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 
2020. Que significado lhes atribuem?
O reconhecimento da intervenção que 
foi realizada será sempre importante e 
gratificante pelo empenho e dedicação 
que toda a equipa fez para a reabilitação e 
adaptação do espaço, com o objetivo de o 
tornar numa das arenas em Portugal com 
melhores condições para a realização de 
todo o tipo de eventos.

Para quando vai ser possível subir à cú-
pula do pavilhão?
Do ponto de vista de organização dessa ati-
vidade está tudo preparado, mas existem 
limitações por causa de questões ligadas à 
pandemia que estamos a validar. Dentro de 
pouco tempo, haverá novidades. •

E agora?
Somos como um ornitorrinco (um animal 
estranho). Às vezes reconheço que é difícil 
às pessoas terem perceção do que somos 
realmente. Somos um híbrido: restaurante, 
bar, sala de concertos, espaço de residên-
cias artísticas e de exposições internacio-
nalmente reconhecido, consultores para 
grandes marcas. 

No site do Maus Hábitos lê-se: a interven-
ção cultural “deve ser inovadora, subversi-
va e transgressora”. É essa a vossa missão?
Sim, a arte não pode ser bem comportada, 
porque assim não faz crescer. Também 
não tem que ser transgressora sempre. 
Em síntese, não nos podemos acomodar. 

Os portuenses estão menos acomodados?
Acho que temos contagiado muita gente 
e, de certo modo, somos responsáveis por 
mais pessoas e projetos virem para o cen-
tro do Porto. A minha mulher, Marianne 
Baillot, é francesa, bailarina e coreógrafa, 
fez um shift [mudança] de carreira aqui na 
Porto Business School fazendo um mba, e 
neste momento é gerente de uma pequena 
unidade de hotelaria na Baixa; também 
decidiu mudar de vida e vir para cá morar. 
Temos uma filha de quatro anos. Situações 
como esta têm acontecido frequentemente 
nos últimos anos, porque o Porto é uma 
cidade interessante para se estar.

Aqui em frente temos uma sala incontor-
nável da cidade interessante de que fala. 
Que Coliseu vê da sua janela?
Vejo um grande catalisador cultural da 
cidade, que está a passar uma fase difícil, 
e estou preocupado com o seu futuro. O 
Coliseu é um dos maiores agregadores de 
Passos Manuel e a economia da rua preo-
cupa-me. Candidatei-me recentemente e 
voltei a fazer parte da direção pro bono; fui 
eleito representante dos associados indi-
viduais da Associação Amigos do Coliseu. 

A sala polivalente quer  
voltar a dar música

Como é que se pode inverter a situação?
Existe a ideia de o concessionar, mas muito 
sinceramente, neste momento, não anteve-
jo ninguém que queira ficar com o Coliseu, 
porque as empresas do espetáculo estão 
em crise profunda. Acho que o caminho é o 
Coliseu tentar fazer as obras num formato 
mais reduzido, pelas suas próprias mãos.

O cenário não é assim tão dramático? 
Talvez exagerou-se um pouco como es-
tratégia para chamar a atenção. Penso 
que com a nova direção podemos chegar 
a novas conclusões, para não se perderem 
os postos de trabalho e para se manter a 
economia cultural deste triunvirato – Ri-
voli, Coliseu e Teatro Nacional São João 
– onde o Maus Hábitos se insere. E ainda 
vai haver o Cinema Batalha. É na consoli-
dação da nossa própria cultura e da nossa 
própria criação que critico o Ministério 
da Cultura, por não perceber que a cada 
euro investido em cultura o retorno é de 
5 euros... É absolutamente gigantesco. 

Porque será?
Aparentemente, não conseguem encon-
trar uma equipa que pense nisto de uma 
forma estratégica e que esteja próxima da 
comunidade artística. Não é aquele satélite 
lá em Lisboa, que lida apenas com alguns 
artistas e o resto do país é paisagem. 

Falta fazer muita coisa?
Está quase sempre tudo por fazer. O Maus 
Hábitos vive duas visões, não é só da mi-
nha. Vive da visão da Inês Chambers de 
Amorim, proprietária do edifício, que des-
de sempre percebeu que teria grandes 
vantagens em acolher um projeto desta na-
tureza. Fez-me um contrato de comodato 
para os primeiros sete anos, com período 
de carência, e agora temos um contrato 
normal. Foi, de facto, a maior mecenas do 
projeto. Agora neste período estamos um 
pouco contraídos. Temos que esperar. •
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Apesar da crise, 
a luz no túnel

No olho do furacão prospera, avança com projetos cristalizados no 
tempo e contagia positivamente quem foi mais afetado pela crise.  

Não é à toa que lhe chamam Cidade Invicta. Se preciso for, inventa 
um novo prato de tripas à moda do Porto, porque a tradição 

em algum momento da História foi inovação, e renovação 
é tudo o que 2020 está a pedir. 

  M ATA D O U R O  D E  CA M PA N H Ã

O contrato de concessão do Município do 
Porto com a Mota Engil para a reconversão 
do antigo Matadouro Industrial, em Cam-
panhã, já entrou em vigência. A empresa 
portuguesa de referência mundial no setor 
da construção civil, com sede no Norte do 
país, venceu o concurso público lançado 
pela Câmara e vai investir 40 milhões de 
euros numa área superior a 20.000 m2, 
entre o Estádio do Dragão e a Corujei-
ra. O projeto de arquitetura pertence ao 
japonês Kengo Kuma, autor do Estádio 
Olímpico de Tóquio, em parceria com o 
gabinete de arquitetura do Porto ooda.
O caminho, esse, foi feito de espinhos. Só 
no passado mês de abril, dois anos depois 
do início do processo e mais de quatro anos 
após a apresentação do pré-projeto na Bie-
nal de Milão, é que o Tribunal de Contas 
deu luz verde ao contrato de concessão. 
Com a obra do Matadouro, vai nascer na 
zona oriental da cidade uma considerá-
vel área para a instalação de empresas, 
galerias de arte, museus, auditórios e es-
paços para acolher projetos de cariz social 
e cultural.  

  R A M A L  DA  A L FÂ N D E G A

Em dezembro, avança a discussão pública 
para o uso definitivo do Ramal da Alfânde-
ga, com duas soluções em cima da mesa: 
um percurso pedonal e ciclável, ou uma 
ligação rápida entre Campanhã e a Alfân-
dega, através de um transporte pendular, 
confortável e elétrico.
Enquanto o debate decorre, no canal de-
sativado desde 1989, o Município vai criar 
uma ecopista como solução provisória. 
A intervenção arranca no próximo ano e 
deverá estar concluída na segunda metade 
de 2021. Numa extensão de cerca de 4 km, 
haverá uma área pedonal e ciclável com 
pavimento granulado, estando garantidas 
iluminação, guardas de segurança e vários 
pontos de acesso nas escarpas, que já fo-
ram alvo de trabalhos de consolidação.
A obra, que representa um investimento 
municipal de cerca de 1 milhão de euros e 
é gerida pela GO Porto, resgata um espa-
ço público ao abandono há 30 anos e não 
compromete o projeto final que vier a ser 
escolhido, que segundo as previsões da Câ-
mara demorará cerca de quatro anos a ser 
executado. A solução provisória tem capa-
cidade para se adaptar a um ou outro fim. 

  B O N F I M  E M  E B U L I ÇÃO

Entre a Rua de Santos Pousada e o Campo 
24 de Agosto está a nascer um centro de 
negócios. O futuro Porto Business Plaza 
recebe um investimento privado superior 
a 10 milhões de euros e terá os primeiros 
espaços concluídos em janeiro de 2021. 
No final da obra, o vizinho do centro de 

excelência da Natixis vai oferecer cerca 
de 20.000 m2 para novos escritórios. Os 
arquitetos Alexandre Burmester e Luís 
Alçada Baptista são os autores do projeto, 
em que investe uma empresa do grupo sdc 
Investimentos.
Mas não é só aqui que o Bonfim fervilha. 
O bairro classificado pelo “The Guardian” 
e pela “Time Out” como um dos mais cool 
da Europa, vai receber entre a Avenida de 
Camilo e a Rua do Bonfim um investimento 
de 47 milhões de euros de um grupo israe-
lita, que pretende construir um complexo 
residencial com cerca de 200 apartamentos 
e um empreendimento turístico.
A promotora imobiliária Fortera, que em 
agosto de 2019 adquiriu os terrenos, conta 
com mais dois parceiros israelitas: Issta 
Lines e Fattal, a maior agência de viagens e 
o maior grupo hoteleiro de Israel, respetiva-
mente. As obras arrancam ainda em 2020 e 
deverão estar concluídas no estio de 2023.

  A L I A N ÇA  I M B AT Í V E L  E N T R E 
B M W  E  C R I T I CA L  S O F T WA R E

A joint venture (aliança) entre a bmw e a 
portuguesa Critical Software, que resultou 
na instalação da nova Critical TechWor-
ks no centro do Porto, prevê duplicar a 
faturação para 57 milhões de euros em 
2020. Com esta margem, a empresa que 
desenvolve software de última geração 
para a indústria automóvel está a recrutar 
mais quadros especializados para a sede.
O objetivo é terminar o ano com 1.000 
colaboradores (cerca de dois terços estão 
no Porto), face aos 600 que a Critical Te-
chWorks tinha contratado até ao final de 
2019. Para 2021, a expectativa é alargar a 
equipa a mais de 1.200 pessoas.

  T E N D Ê N C I A  P O S I T I VA  N O 
I N V E ST I M E N TO  E ST R A N G E I R O

Dois em cada três investidores encaram 
o período de recuperação pós Covid-19 
de forma positiva e mantêm a intenção 
de continuar a recrutar. A conclusão é 
de um estudo desenvolvido pelo Muni-
cípio, através do gabinete de atração de 
investimento InvestPorto, que analisou os 
efeitos da pandemia no tecido de empresas 
estratégicas da cidade.
Com base no feedback obtido junto de 
65 empresas, fica a saber-se que um em 
cada três investidores antecipa expandir 
a sua presença no Porto, sendo que os in-
vestidores externos e o setor das tic lide-
ram as intenções de novos investimentos. 
Também os planos de recrutamento das 
empresas internacionais sofreram menos 
alterações, com 72% a manter a intenção 
de contratar mais recursos humanos. 
As empresas participantes empregam 
mais de 4.000 colaboradores e, no último 
ano, geraram um volume de negócios com-
binado superior a 768 milhões de euros. •
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42 bancas, 6 restaurantes e 12 lojas. Os concursos públicos para a ocupação destes espaços livres no Mercado do Bolhão já 
abriram e as candidaturas estão a decorrer. A diversidade de produtos está garantida e o equilíbrio concorrencial também. 

Abanca-te 
no Bolhão
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A B A N C A - T E  N O  B O L H Ã O

4 2  B A N CA S
1 8  CAT E G O R I A S

2 Açúcares
3 Algas e cogumelos
2 Aves 
1 Cafés 
3 Carne 
3 Cereais e leguminosas
3 Chá e café 
2 Flores 
2 Fruta 
4 Marisco 
3 Massas 
1 Ovos e laticínios 
2 Pão e bolos 
3 Peixe 
1 Plantas (não comestíveis) 
1 Produtos naturais e dietéticos 
3  Temperos, condimentos e 

especiarias 
3  Vegetais, raízes e plantas 

(comestíveis) 

6  R E STAU R A N T E S
6  CAT E G O R I A S

1 Bacalhau 
1 Carnes 
1 Crus 
1 Francesinhas 
1 Peixe e marisco 
1 Vegetariano 

1 2  LO JA S
1 2  CAT E G O R I A S

1 Azeite 
1 Bacalhau 
1 Bolos e biscoitos 
1 Cafés
1 Chás
1 Chocolates 
1 Enchidos 
1 Gelados 
1 Queijos 
1 Vinhos 
1 Vinho do Porto 
1  Atividade do ramo alimentar (não 

concorrente com as restantes cate-
gorias presentes a concurso)

* Recorde-se que a definição de categorias teve 
como base a classificação europeia alimentar efsa 
– European Food Safety Authority, com ligeiras 
adaptações à realidade portuguesa, num total 
de 21 categorias, que abrangem 4.456 produtos.

A 
oferta de espaços de 
comercialização no 
Bolhão restaurado 
vai aumentar. As 
contas são simples 
de se fazer. Entre 
os lugares que já 

estavam vazios antes de o equipamento 
municipal ir para obras ou que ficaram 
agora vagos, porque alguns comerciantes 
históricos optaram por não regressar, vai 
ser possível acolher mais negócios.
Os concursos públicos são por qualifica-
ção prévia, mas o tipo de vínculo que será 
estabelecido entre o Município do Porto 
e os novos titulares varia consoante a 
tipologia do espaço. Para bancas serão 
atribuídas licenças de utilização, com os 
restaurantes vão ser firmados contratos 
de utilização e as lojas terão contratos de 
arrendamento. Cada qual, com diferentes 
períodos de validade.
Para as bancas, estão a concurso 42 luga-
res. Somando às 60 bancas existentes dos 
comerciantes históricos, no futuro, o ter-
rado ou piso térreo do Mercado do Bolhão 
vai concentrar 102 bancas. As licenças 
de utilização serão válidas por 20 anos, 
renováveis por períodos iguais, de acordo 
com os prazos definidos no Regulamento 
do Mercado do Bolhão, aprovado em re-
união de Câmara de dezembro de 2019.
Na galeria superior ficará o espaço re-
servado aos restaurantes, dez no total: 
quatro transitam do velhinho Bolhão e os 
outros seis espaços de restauração vão 
ser apurados nos concursos. Os contratos 
de utilização decorrem por 12 anos e a 
partir desse tempo são renováveis por 
períodos de oito anos. 
A concurso estão ainda 12 novas lojas vol-
tadas para a rua, todas do ramo alimentar, 
dispostas ao longo das quatro artérias do 
quarteirão (Rua de Sá da Bandeira, Rua 
de Fernandes Tomás, Rua de Alexandre 
Braga e Rua Formosa). Os contratos de 
arrendamento são válidos por seis anos, 
renováveis por períodos de quatro.
Atualmente, existem 26 lojas históri-
cas: algumas estão presentes no Mer-
cado Temporário do Bolhão (localizado 
na Rua de Fernandes Tomás, 506/508, 
a cerca de 200 metros do equipamento 
em obra de restauro e modernização), 
outras continuaram de portas abertas 
noutros espaços de rua, e outras lojas 
ainda suspenderam temporariamente 
a atividade. Feitas as contas, quando o 
Bolhão reabrir o anel exterior será preen-
chido por 38 lojas.

D I R E I T O S  H I S T Ó R I C O S 
P R E S E R V A D O S

Neste processo, assegura o presidente 
da Câmara do Porto, “os direitos dos co-
merciantes históricos estão salvaguarda-
dos”. As suas rendas, após a conclusão 

da empreitada, manter-se-ão exatamente 
as mesmas, e embora os titulares não 
possam submeter candidaturas em nome 
próprio a novos espaços comerciais que 
correspondam à tipologia a que já estão 
associados (por exemplo, o titular de uma 
banca não pode candidatar-se diretamen-
te a uma nova banca a concurso), nada 
impede que familiares ou colaboradores 
dos atuais comerciantes o possam fazer. 
Os futuros adjudicatários dos novos espa-
ços, escolhidos pelos concursos, mesmo 
com condições estáveis em termos con-
tratuais, não gozarão, porém, de direitos 
históricos.

E Q U I L Í B R I O  C O N C O R R E N C I A L 
E  D I V E R S I D A D E  A S S E G U R A D O S

A elaboração das peças concursais es-
teve a cargo da empresa municipal GO 
Porto, entidade gestora do Mercado do 
Bolhão por delegação de competências 
do Município. O processo foi exaustivo e 
meticuloso, porque implicava assegurar o 
equilíbrio entre a concorrência e garantir 
a oferta diversificada de produtos.
A definição das categorias agora a con-
curso partiu do núcleo da oferta pré-exis-
tente e reflete ainda aquilo que é razoável 
para uma concorrência saudável por cada 
tipologia de espaço (banca, restaurante 
ou loja). Por outro lado, fica liminarmente 
colocada de parte a possibilidade de exis-
tir um titular com mais do que uma tipolo-
gia de espaço. Ou seja, os concorrentes só 
poderão, no máximo, ser titulares de uma 
banca, de um restaurante e de uma loja.
“Queremos evitar que alguém tenha o 
monopólio de um produto e que haja ex-
cesso de concorrência”, refere o autarca. 
Além disso, com esta regra, Rui Moreira 
diz que se “arruma com o rumor” de que 
nos espaços renovados “possa nascer um 
supermercado”.

Á R E A S  E  P R E Ç O S  
P O R  M E T R O  Q U A D R A D O

Em detalhe, a vice-presidente da GO 
Porto, Cátia Meirinhos, esclarece que 
estão a concurso três tipologias de banca: 
bancas ilha, bancas laterais e bancas loja. 
As áreas podem variar “entre os 7 e os 44 
metros quadrados”, para um valor base 
por metro quadrado de 16 euros.
Os restaurantes serão constituídos por 
um piso térreo, havendo a possibilidade, 
dada a altura do pé-direito, de disporem 
de um piso superior, e todos terão espaço 
para esplanada. As áreas variam entre os 
197 e os 220 metros quadrados, para uma 
taxa base de 12 euros por metro quadrado.
Quanto às 12 lojas, as áreas variam signi-
ficativamente, entre os 27 e os 66 metros 
quadrados, tendo em conta a existência 
de tipologias de um, dois e três módu-
los. A renda para o piso comercial (piso 

térreo) é estabelecida pelo valor base de 
50 euros por metro quadrado. Nas lojas 
que tenham espaço para ter um ou mais 
pisos superiores para arrumos, designa-
dos como sobreloja, o preço por metro 
quadrado desce para os 21,74 euros.
No interior do mercado será promovida 
a marca “bolhão”, pelo que os comer-
ciantes devem ser pessoas singulares, 
unipessoais e microentidades. Ao contrá-
rio, no exterior não há limitações e não 
há qualquer impedimento da participação 
de marcas comerciais.

C O N C U R S O  E M  T R Ê S  FA S E S

As candidaturas decorrem até dia 5 de 
dezembro e correspondem à primeira fase 
do concurso. Assim que encerradas, será 
avaliada a experiência de cada candidato, 
bem como a experiência associada à cate-
goria/produto em que se inscreve. Daqui, 
são selecionados dez candidatos para a 
fase seguinte, por espaço.
A segunda fase consiste na entrega dos 
documentos de habilitação (certidões de 
não-dívida e da Segurança Social, por 
exemplo) e da apresentação do projeto. 
Desta última peça concursal excluem-se 
as bancas, que não necessitam de apre-
sentar projeto; este somente é necessário 
para restaurantes e lojas. Para estes, fica 
a informação de que o projeto tem de con-
templar três componentes, nomeadamente 
arquitetónica, gastronómica e financeira, 
a ser avaliadas por um júri.
Depois de ordenadas as propostas, pas-
sarão para a terceira e última fase seis 
candidatos por espaço. A atribuição dos 
lugares decorrerá por arrematação em 
hasta pública, sendo a primeira licitação 
efetuada por envelope fechado, com um 
lance superior ao valor base inicial. De-
finida a segunda licitação, as sucessivas 
licitações devem ser de 10 euros, no caso 
das bancas; e de 100 euros, no que respei-
ta aos restaurantes e lojas. No final dos 
concursos, que deverá ocorrer em abril 
de 2021, todos os adjudicatários terão de 
prestar uma caução ao Município.
As propostas mais sólidas sairão vence-
doras. “Quem tiver unhas é que vai tocar 
guitarra”, remata Rui Moreira.

P R O C E S S O  D E  C A N D I D AT U R A  
N A  P L ATA F O R M A  A C I N G O V

O processo de candidaturas está a decor-
rer na plataforma digital de concursos e 
compras públicas AcinGov (www.acingov.
pt), sítio que disponibiliza todas as peças 
concursais.
Qualquer dúvida relativamente à uti-
lização desta ferramenta online, meio 
exclusivo para a submissão das candi-
daturas, “existe uma linha de apoio da 
AcinGov, com uma opção dedicada aos 
concursos do Bolhão, através do número 

707 451 451”, informa Cátia Meirinhos. 
Além das sessões de esclarecimento já 
realizadas, disponíveis online, há a pos-
sibilidade de os interessados acompanha-
rem todas as fases do concurso através 
do website da campanha abanca-tebo-
lhao.goporto.pt, que disponibiliza ainda 
vídeos tutorial e manuais de elaboração 
da candidatura. •
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Descentralização “envenenada” 
e suborçamentada

Exportações disparam  
95% a Norte 

Contas em alta
A Agência Fitch renova a confiança na 
gestão financeira do Município do Porto 
e mantém a classificação global bbb. Na 
prestação isolada avalia a Câmara em alta 
com aa, numa posição ainda mais favorável 
do que a avaliação global do país. 
Explique-se a diferença. A primeira classi-
ficação deriva do indicador Issuer Default 
Ratings (idr), que é atribuído de acordo 
com a avaliação comunicada à República 
Portuguesa, não podendo ser superior a 
esta. Já o indicador Standalone Credit Pro-
file (scp) mede a performance de cada um 
dos municípios, isoladamente. Ou seja, não 
fosse a restrição do rating da República 
de bbb, muito possivelmente o Município 
poderia ter obtido um triplo aaa.
No relatório, que já reflete o impacto da 
pandemia, o Município tem pontuações 
“fortes”, no campo da sustentabilidade 
das despesas e dos passivos, e na robustez 
da liquidez; obtém o grau “médio” para a 
robustez das receitas, adaptabilidade das 
despesas, responsabilidades financeiras e 
flexibilidade da liquidez. Só a capacidade 
de ajuste nas receitas é mais “frágil”, o que 
significa que a Câmara do Porto está mais 
exposta a fatores exógenos. No cômputo 
geral, a Fitch atribui uma visão de “baixo 
risco” ao Município, não crendo “que a 
cobertura do serviço da dívida pelo saldo 
operacional enfraqueça inesperadamente 
ao longo do horizonte 2020-2024”, assinala.
Já em 2019, a avaliação das contas públicas 
do Porto tinha sido muito positiva. •

Não chega a ser presente envenenado, por-
que o embrulho já de si não é atrativo. O 
Município do Porto voltou a recusar a trans-
ferência de competências para 2021, nas 
áreas da ação social, educação e saúde, face 
à impossibilidade de ponderar, de forma “sé-
ria e rigorosa”, as implicações do processo.
“Há um veneno escondido nesta descen-
tralização”, declara Rui Moreira. “Estão a 
querer fazer de nós tarefeiros, e nem para 
as tarefas que nos propõem entregam o 
respetivo cheque”, frisa o autarca, que não 
concebe apelidar o processo de “descentra-
lização”, porque lhe falta o cunho político.
Para que não restem dúvidas, revelou que 
o Município vai averiguar o quinhão que 
cada área deveria receber. “Encomendá-
mos um estudo à Universidade do Minho, 
no sentido de aclarar para cada competên-
cia qual é a verba que deve ser entregue 

Entre abril e julho, as exportações na Re-
gião Norte dispararam 95%, alcançando 
os 2.040 milhões de euros e superando o 
crescimento da média nacional em cerca 
de 71%. São as principais conclusões do 
último relatório trimestral da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região Norte (ccdr-n), relativo ao se-
gundo trimestre de 2020.
Comparativamente ao país, a performan-
ce foi superior. “Em Portugal, o valor das 
exportações em julho era ainda inferior 
ao registado em janeiro”, assinala o bole-
tim norte conjuntura, que constata ser 
esta uma prova da “resiliência do setor 
exportador da Região do Norte”, que em 
contexto de crise foi superior ao nacional.
Os indicadores dão igualmente nota “do 
aumento do salário médio líquido da Re-
gião e da sua tendência de convergência 

A próxima cimeira entre as Áreas Metro-
politanas do Porto (amp) e de Lisboa (aml) 
decorre em meados do mês de novembro, 
no Porto. Os 35 autarcas destes núcleos 
urbanos, onde se concentra cerca de 50% 
da população portuguesa, mostram-se 
preparados e empenhados em encontrar 
soluções para resolver problemas estrutu-
rais que a pandemia veio aflorar, a partir 
de uma gestão inteligente e estratégica da 
oportunidade que a confluência de pro-
gramas de financiamento europeu trará 
ao país nos próximos tempos.
As áreas da habitação, saúde, exclusão/

Saldo providencial
Mais precisamente 97,7 milhões de euros. 
Foi este o montante do saldo de gerência 
de 2019, que permitiu elevar o Orçamento 
Municipal do Porto de 2020 para os 323,3 
milhões de euros.
A “gestão prudente” dos últimos anos é 
assinalada por Rui Moreira para explicar os 
números redondos, ainda que anteveja que 
não chegará para cobrir “a dramática que-
bra de receitas”, já antevista na última in-
formação financeira, reportada a setembro.
“Durante o período de relativa prosperi-
dade que vivemos até fevereiro, resistimos 
à tentação de baixar impostos de forma 
cega, como tantas vezes foi reclamado 
por várias forças políticas; sobretudo 
aqueles que, sendo sobre os rendimentos 
e incidindo mais sobre os que mais podem 
pagar, como é o caso do irs, representam 
uma fatia importante da receita municipal. 
Com o início de uma previsível e profunda 
recessão, deveremos então – porque pode-
mos – expandir o défice público, de forma 
a restabelecer o equilíbrio económico”, 
consente o presidente da Câmara do Porto.
Em 2019, o Município terminou o ano sem 
dívida bancária, o que lhe permite agora 
fazer uso da sua capacidade de endivida-
mento. Vai contrair empréstimos a longo 
prazo até 56,5 milhões de euros, para a exe-
cução do programa de investimentos, que 
inclui o futuro Parque da Lapa, o Cinema 
Batalha, a requalificação da Escola Secun-
dária Alexandre Herculano e a construção 
de um pavilhão desportivo neste liceu. •

pelo Estado Central”, avança o presidente 
da Câmara do Porto. Uma decisão que 
tomou forma depois de a autarquia ter 
sido instada pelo Ministério da Educa-
ção a assumir a substituição dos telhados 
de amianto por fibrocimento em escolas 
que estão sob a gestão direta do Gover-
no. “Disseram-nos que havia dinheiro de 
fundos comunitários e fomos verificar”, 
explica, esclarecendo que nas escolas da 
rede pública municipal o problema já não 
se coloca, porque os telhados que ainda 
tinham amianto foram todos substituídos. 
Mas havia “um truque”, adianta. “O custo 
que pagavam pelas placas de substituição 
e pela reposição era de 50 euros por metro 
quadrado. Ora na intervenção que fizemos 
não houve um único caso em que custasse 
menos do dobro, cerca de 100 euros o me-
tro quadrado”, compara Rui Moreira. •

relativamente ao salário médio nacional”, 
para um crescimento real de 5,1% face 
ao período homólogo de 2019, com uma 
diferença que se fixa agora nos 43 eu-
ros, informa a publicação. Isto porque, 
embora sendo a Região Norte a mais 
exportadora do país, o pib per capita está 
ainda abaixo dos valores apresentados 
pela Região de Lisboa e Vale do Tejo.
Os indicadores de turismo também refle-
tem uma evolução favorável, sem ignorar 
que a pandemia comprometeu os ótimos 
resultados alcançados nos primeiros dois 
meses de 2020. Com uma crise mundial 
pelo meio, ainda assim, “o número de hós-
pedes na Região do Norte aumentou expo-
nencialmente entre abril e julho de 2020”. 
Neste contexto adverso, o turismo do Norte 
está a recuperar até a um ritmo mais rápi-
do do que o país no seu conjunto. •

Porto é farol das Áreas Metropolitanas
inclusão social e mobilidade são os prin-
cipais pontos da agenda de trabalhos, mas 
há mais questões onde os presidentes de 
câmara da amp e da aml querem marcar 
posição pública. 
Desde logo na “resolução fundamentada”, 
instrumento jurídico que foi vedado às 
autarquias, de alguns anos a esta parte, e 
que possibilitava avançar com os concur-
sos públicos, mesmo estando a decorrer 
litigâncias entre concorrentes. O bloqueio 
desta solução, associada à lentidão dos tri-
bunais, compromete a execução dos inves-
timentos programados pelos municípios. •
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Durante o ano de 2019 e até ao 
momento foram concluídas 
obras de reabilitação no 
bairro municipal de Pereiró 
em 32 habitações, estando 

a terminar mais uma intervenção que vai 
permitir o realojamento de 28 famílias. 
Também o bairro do Bom Pastor, o conjunto 
habitacional da Travessa de Salgueiros e o 
Agrupamento Rainha D. Leonor passaram 
por obras de reabilitação e manutenção 
preventiva, num investimento que 
ascendeu aos 7 milhões de euros.
Em curso estão as empreitadas de gran-
de reabilitação nos bairros do Cerco do 
Porto, Monte da Bela e Agrupamento do 
Falcão. A referente ao bairro do Cerco 
recebe um significativo investimento mu-
nicipal de 20 milhões de euros, que visa 
melhorar substancialmente a qualidade 
de vida neste polo habitacional da zona 
oriental da cidade, apostando igualmente 
na componente social. A obra arrancou 
em 2018 e está a ser concretizada em três 
lotes de blocos.
Nos bairros Fernão Magalhães e Pasteleira 
também já iniciaram obras de reabilitação. 

Cara lavada 
e alma  

renovada

No conjunto de habitação social da Pastelei-
ra, a empreitada de reabilitação e beneficia-
ção arrancou com um investimento supe-
rior a 811 mil euros (bloco 1), prosseguindo 
noutros blocos de forma faseada. Ainda 
este ano devem arrancar as intervenções 
nos lotes 2 e 3, num montante que ronda 
os 6,9 milhões de euros.
Para o bairro do Regado, que iniciou obras 
de manutenção exterior, compreendendo 
fachadas e zonas comuns (blocos 12 a 23), 
prevê-se a conclusão da empreitada até 
ao segundo semestre de 2021, num inves-
timento na ordem dos 854 mil euros. Em 
breve, vão iniciar ainda obras de manu-
tenção preventiva nos bairros de Francos 
e Carriçal (neste último, dos blocos 1 a 5). 
Na habitação pública municipal vivem 
cerca de 30 mil pessoas. Ao longo dos úl-
timos anos, a Câmara do Porto, através 
da empresa municipal Domus Social, já 
investiu mais de 100 milhões de euros para 
reabilitar e conservar o edificado, de modo 
a atender e satisfazer as expetativas dos 
seus inquilinos, sem qualquer apoio do 
Estado Central, que constitucionalmente 
tem esse dever. •
 

Apoio à renda 
Na 8.ª edição do Porto Solidário, o apoio 
médio mensal concedido ao pagamento das 
rendas foi de 193,94 euros, contabilizado 
pelas 535 famílias beneficiadas até ao mo-
mento, de um total de 729 candidaturas. 
Cerca de 35% dos agregados são pessoas 
isoladas e o valor médio dos rendimentos 
dos candidatos ronda os 544,90 euros. 
Criado pelo Município do Porto em 2014, o 
fundo dedica um eixo de apoio à habitação, 
para pessoas ou famílias que atravessam 
uma situação de emergência habitacional 
grave, que aguardam disponibilidade de ha-
bitação social, em situação de desemprego, 
ou sem capacidade para assegurar o paga-
mento da prestação bancária ou da renda. 
Fruto da experiência adquirida ao lon-
go destes seis anos, o Município aprovou 
recentemente uma nova redação do Re-
gulamento do Porto Solidário, que intro-
duziu mecanismos que permitem alargar 
o número de pessoas e famílias apoiadas, 
através da extensão do prazo do apoio para 
dois anos; da redução da taxa de esforço 
suportada pelos agregados para o paga-
mento do valor da renda, que passa para 
25%; e da possibilidade de se candidatarem 
beneficiários das anteriores edições.
Desde que foi instituído, o Porto Solidá-
rio já apoiou mais de 4.334 famílias, para 
um investimento superior a 6,5 milhões 
de euros. Nesta 8.ª edição foi atingida a 
maior dotação orçamental da história do 
programa municipal, no valor de mais de 
1,3 milhões de euros. •

Quer ser 
voluntário?

A Rede Local de Voluntariado, criada e 
coordenada pelo Município do Porto, pre-
tende ser um espaço de encontro entre as 
pessoas interessadas em ser voluntárias 
e as organizações. O organismo recebe 
inscrições, valida pedidos e enquadra as 
pessoas voluntárias e as entidades promo-
toras de voluntariado por áreas de atua-
ção, de modo a facilitar o encontro entre 
a oferta e a procura de oportunidades de 
voluntariado. Posteriormente, acompa-
nha o desempenho dos voluntários, em 
articulação com o responsável designado 
pela instituição. Colabora ainda com as 
entidades promotoras de projetos de vo-
luntariado em ações de formação.
Para mais informações, deve enviar email 
para smav@cm-porto.pt ou contactar a Di-
visão Municipal de Gestão da Rede Social, 
através do telefone 225 899 260. •

Mais uma vida 
dignificada

O branco das paredes resplandece e o pró-
prio Manuel Alves tem um brilho renovado 
no rosto. Inquilino, em Ramalde, de uma 
casa que, até há pouco tempo, denunciava a 
passagem dos anos, viu a sua habitação ser 
totalmente reabilitada e modernizada, com 
um painel fotovoltaico, numa intervenção 
facilitada pelo programa Porto Amigo. Esta 
iniciativa municipal, já permitiu recuperar 
35 habitações e dignificar muitas vidas, com 
o aumento do bem-estar emocional dos be-
neficiários. A intervenção em Ramalde teve 
o desafio adicional de ser feita em contexto 
pandémico, o que obrigou a uma redução 
dos turnos dos voluntários na obra. Por con-
traste, o projeto municipal, concretizado em 
parceria com a Fundação Manuel António 
da Mota, a gas Porto e a Associação Just 
a Change, viu até intensificar-se o número 
de obras concluídas nos últimos meses. •

Protocolo para 
o consumo vigiado

O protocolo para o consumo vigiado na 
cidade, estabelecido entre o Município 
do Porto, o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências 
(sicad), o Instituto de Segurança Social 
e a Administração Regional de Saúde do 
Norte (ars Norte), foi assinado no final de 
agosto. O processo para a operacionaliza-
ção do programa decorre neste momento, 
tendo vindo a ser realizadas reuniões da 
Comissão de Implementação, Acompanha-
mento e Avaliação do Programa, composta 
pelas quatro instituições parceiras. 
Na primeira fase, o projeto vai avançar 
com uma unidade amovível e, numa se-
gunda fase, com uma unidade móvel. Glo-
balmente, o apoio financeiro da Câmara 
do Porto ascende aos 550 mil euros, re-
partidos do seguinte modo: 400 mil euros 
para a implementação do projeto e 150 
mil euros destinados à aquisição de uma 
estrutura móvel e de uma viatura adap-
tada. A operação e definição do programa 
compete ao Ministério da Saúde, através 
da ars do Norte.
Culminou assim o processo iniciado há 
mais de um ano, altura em que Rui Mo-
reira anunciou que o Município estaria 
disponível para apoiar financeiramente um 
programa de consumo assistido na cidade. 
“O projeto piloto terá uma duração de três 
anos”, informa o vereador da Habitação e 
Coesão Social, Fernando Paulo. •
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Futuro do trabalho 
no Career Summit

A terceira edição do Career Summit está 
marcada para o dia 28 de outubro, na Casa 
da Música, com emissão online. Subordi-
nada ao tema “O Profissional do Futuro e 
o Futuro do Trabalho”, a iniciativa assume 
um carácter provocatório para suscitar 
a reflexão acerca das questões da gestão 
de carreira no futuro e da evolução do 
mercado de trabalho. 
Do programa fazem parte temas como o im-
pacto da Covid-19 no mercado de trabalho; 
qual a importância das tecnologias na gestão 
de crises e equipas; o papel das plataformas 
de recrutamento à distância; as perspetivas 
de carreira; a partilha de instrumentos úteis 
para desenvolver competências online; o 
programa de inclusão de pessoas com de-
ficiência no mercado de trabalho (D) de 
Eficiência; e como potenciar a integração 
profissional de públicos vulneráveis.
A iniciativa, organizada pelo Município 
através da Cidade das Profissões, des-
tina-se a técnicos (e estudantes) que no 
seu quotidiano trabalham as questões da 
gestão de carreira e orientação vocacional 
e profissional, como psicólogos, assistentes 
sociais, educadores sociais, sociólogos, 
entre outros. •

Novo serviço de 
mediação intercultural

Oferta abrangente 
das AEC

A Câmara do Porto reorganizou o modelo e 
a oferta das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (aec), que constituem um fator 
fundamental de igualdade de oportunida-
des e de inclusão social nas escolas. 
Reforçou e inovou o programa Porto de 
Atividades, que dando resposta ao conceito 
de Escola a Tempo Inteiro (das 9 às 17,30 
horas), permite prolongar, em mais uma 
hora diária, o tempo de permanência das 
crianças na escola através do desenvolvi-
mento de atividades de apoio ao estudo. 
Fazem parte da oferta transversal, ativi-
dades nos domínios desportivo, artístico, 
científico e tecnológico.
No compromisso com a educação inclusi-
va, para os alunos das unidades especia-
lizadas, foi criada uma oferta adaptada 
que inclui a musicoterapia, hidroterapia e 
terapia assistida por animais (cinoterapia), 
desenvolvida de acordo com a opção indi-
vidual de cada Agrupamento de Escolas.
As ofertas socioeducativas abrangem um 
universo de 4.000 alunos, tendo sido con-
tratados 280 técnicos para este fim. •

Mais 100 mil euros 
para as escolas

Os agrupamentos de escolas públicas da 
cidade já receberam um reforço do apoio 
financeiro do Município, na ordem dos 97 
mil euros, atendendo à situação provocada 
pela Covid-19. “É imperioso alavancar a co-
laboração e assim precaver vários cenários 
possíveis para a evolução da pandemia ao 
longo do ano letivo em curso”, assinala o 
vereador da Educação, Fernando Paulo.
Em janeiro de 2020, a Câmara do Porto 
já tinha transferido para as escolas uma 
verba superior a 185 mil euros, por sua 
iniciativa, com a finalidade de promover e 
apoiar programas inovadores em termos 
de conteúdos e metodologias educativas. 
O aditamento ao Contrato Interadminis-
trativo de Cooperação teve como principal 
meta o cumprimento das orientações emi-
tidas pelas Direção-Geral da Saúde e Dire-
ção-Geral da Educação para a organização 
do ano letivo 2020/2021, prevendo o Mu-
nicípio um natural acréscimo de despesas 
dos Agrupamentos de Escola, de modo a 
assegurar o desenvolvimento de atividades 
num contexto de total segurança. 
Assim, o reforço ao apoio financeiro da 
autarquia às escolas da cidade, ascende 
no corrente ano a 293 mil euros. •

Neste mês de outubro, abre o novo Serviço 
de Mediação Municipal e Intercultural, no 
Gabinete do Munícipe, com atendimento 
presencial. Os objetivos desta nova valência 
passam por informar a população acerca 
dos seus direitos e deveres, prevenir e/
ou dirimir situações de conflitualidade, 
de modo a facilitar a comunicação ins-
titucional e a convivência intercultural; 
acompanhar e mediar situações inerentes 
ao território, promovendo o diálogo entre 
diferentes grupos culturais e étnicos, com 
as diferentes entidades públicas e privadas, 
contribuindo para a sua integração social.
O agendamento do atendimento presencial 
deve ser efetuado mediante marcação pré-
via, através da Linha Porto. 220 100 220, 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas.
Este é o mais recente braço do inovador 
projeto que o Município lançou em 2019, 

Plataforma  
Study in Porto

Com o objetivo de promover o Porto como 
um destino de excelência para estudar e 
investigar, para trabalhar e para viver, o 
Município lançou o projeto Study in Porto, 
uma plataforma online direcionada a todos 
os jovens que pretendam vir estudar para a 
cidade. “Esperamos que este seja o instru-
mento que nos permitirá captar ainda mais 
talento na cidade”, sublinha a vereadora 
da Juventude e Desporto, Catarina Araújo, 
acrescentando que o público-alvo são “estu-
dantes internacionais e estudantes nacionais 
que querem vir para o Porto”. A plataforma 
está acessível em studyinporto.pt. 
O Study in Porto tem na sua génese uma 
estratégia que começou a ser desenvolvida 
entre o Município e a Federação Académica 
do Porto (fap), e que depois foi alargada e 
enriquecida com o envolvimento da U. Porto, 
P. Porto, Universidade Católica Portuguesa 
do Porto, Universidade Fernando Pessoa, 
Universidade Lusíada – Norte, Escola Supe-
rior de Enfermagem do Porto, Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, Univer-
sidade Lusófona do Porto, isag - European 
Business School, Uniplaces, Inspire Future 
e Erasmus Student Network – Porto e Co-
missão Fulbright. •

com a criação de quatro mediadores in-
terculturais, três mais vocacionados para 
a intervenção com as comunidades de 
etnia cigana e um para as comunidades 
migrantes. Mitigar o efeito nocivo da ex-
clusão social na vivência destas populações 
e promover o sentimento de comunidade 
e de pertença à cidade são os objetivos.
O mediador assume um papel de facilitador 
do diálogo e intercultural entre as comuni-
dades ciganas e migrantes e as instituições 
públicas e privadas. É também da sua res-
ponsabilidade promover a compreensão e 
o respeito pelas diferenças culturais, por 
forma a reduzir os estereótipos e os pre-
conceitos culturais, sendo igualmente um 
elemento desbloqueador entre as partes 
envolvidas no processo de mediação.
Com a mediação municipal e intercul-
tural pretende-se estreitar relações de 

convivência saudável entre estas comuni-
dades e a população em geral, com vista a 
dar resposta às suas necessidades sociais 
em áreas como: educação, cultura, saúde, 
habitação e emprego, dotando-as, também, 
de competências e de poder social.
A implementação no terreno é assegura-
da por quatro instituições: Associação de 
Solidariedade e Ação Social de Ramalde, 
Espaço t – Associação para Apoio à Inte-
gração Social e Comunitária, Associação de 
Ludotecas do Porto e jrs Portugal – Serviço 
Jesuíta aos Refugiados. 
O projeto representa um investimento de 
cerca de 340 mil euros e recebe apoio de 
fundos comunitários, no âmbito de uma 
candidatura ao Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego (poise). 
Até ao momento, a mediação intercultural 
já abrangeu 2.656 pessoas. •

(D) de Eficiência 
entra na 2.ª edição

Já arrancou a 2.ª edição do projeto (D) de 
Eficiência, iniciativa que procura fomentar 
o networking e a sensibilização para a in-
tegração de profissionais com deficiência 
no mercado de trabalho, promovida pela 
Câmara do Porto desde 2019, em parceria 
com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (iefp), Associação Empresa-
rial de Portugal (aep), Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral (appc), Associação 
Salvador, Instituto Politécnico do Porto, 
Universidade do Porto e Aliados Consulting. 
No início de dezembro, decorre a conferência 
“D de Dinamismo”, focada na partilha de 
projetos promotores da inclusão e da diversi-
dade. Seguir-se-á o programa de capacitação 
em competências de empregabilidade, “D de 
Direitos e Deveres”. O programa encerra 
com o “Dia (D) de Eficiência”, um encontro 
entre empresas e candidatos a emprego 
com deficiência e incapacidade, através de 
entrevistas de emprego de curta duração.
As datas, horários e formato (presencial ou 
virtual) das iniciativas serão definidas em 
função da evolução das medidas da Dire-
ção-Geral da Saúde. Na primeira edição do 
pioneiro programa realizaram-se 14 iniciati-
vas, nas quais participaram 294 pessoas. •

N O T Í C I A S  D O  P O R T O
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O breaking de volta ao seu habitat 
natural em oito bairros do Porto

Crianças e jovens de oito bairros 
do Porto estão a descobrir o amor 
pelo breaking, uma modalidade 
que une o desporto à expressão 

artística. Através do programa municipal 
“Desporto no Bairro”, uma equipa de 
formadores partiu para o terreno e tem 
vindo a partilhar não só a paixão por esta 
manifestação cultural, mas os próprios 
exemplos de vida: “Temos pessoas que 
passaram dificuldades e que triunfaram 
no breaking nacional e internacional”, 
frisa o coordenador da iniciativa, Max 
Oliveira, que assim pretende inspirar os 
novos pupilos. Em dezembro, o resultado 
do projeto será apresentado no palco do 
Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.
A primeira coisa que se ouve é a música 
ritmada que sai de uma coluna portátil, 
pousada no chão. Depois chegam-nos aos 
ouvidos as exclamações, as palavras de 
incentivo e as gargalhadas. E, por fim, 
vemos o que está na origem destes sons 
que vão enchendo o ar do fim de tarde, no 
Bairro do Lagarteiro: é mais uma sessão 
do programa “Desporto no Bairro”, com 
os formadores da Momentum Crew a en-
sinarem os fundamentos do breaking a um 
grupo de crianças e jovens. Nos tapetes, 

Parque desportivo 
reabilitado

A Câmara do Porto tem em curso um con-
junto alargado de intervenções nos vários 
equipamentos desportivos geridos pela 
empresa municipal Ágora – Cultura e Des-
porto do Porto. São mais de uma dezena 
de empreitadas, que ascendem aos dois 
milhões de euros de investimento.
As diversas intervenções visam a conser-
vação, a recuperação, a modernização e a 
melhoria das condições de nove equipamen-
tos desportivos: as piscinas municipais de 
Cartes, da Constituição e de Eng.º Armando 
Pimentel; os pavilhões municipais do La-
garteiro e de Nicolau Nasoni; e, ao nível da 
rede de grandes campos, o Polidesportivo 
dos Choupos, o Campo Sintético do Viso e 
o Parque Desportivo de Ramalde / inatel.
Pelo seu elevado e crescente número de 
utilizadores, as piscinas municipais con-
centraram uma parte significativa deste 
investimento, com destaque para a me-
lhoria da eficiência energética, térmica 
e ambiental das piscinas de Cartes e da 
Constituição. Aproveitando a interrupção 
forçada das atividades devido à pandemia, 
as duas piscinas foram intervencionadas 
ao nível das coberturas, paredes, pavimen-
tos, zonas técnicas e balneários, de forma a 
melhorar as condições de conforto, higiene 
e segurança dos utentes.
A última intervenção vai decorrer na Pis-
cina Eng.º Armando Pimentel e, tal como 
as anteriores, vai igualmente beneficiar as 
condições do uso de energia, climatiza-
ção e ventilação da piscina, melhorando 
a qualidade do ar interior e a eficiência 
energética do edifício. •

distribuídos pelo piso sintético do campo 
polidesportivo, não se veem apenas pas-
sos de dança ou movimentos acrobáticos 
– sente-se o entusiasmo dos miúdos por 
uma atividade inteiramente nova.
“Há uma grande adesão, acima do esperado. 
Aqui, o breaking está no seu habitat natu-
ral”, descreve Max Oliveira, coordenador no 
terreno do “Desporto no Bairro” e fundador 
dos Momentum Crew, o primeiro grupo pro-
fissional de dança urbana em Portugal. “Foi 
por uma necessidade de expressão cultural 
de subúrbios que o breaking surgiu”, nota 
ainda o coreógrafo. Assim, e com o objetivo 
de promover o desporto enquanto fator de 
inclusão, o “Desporto no Bairro” abraça oito 
bairros do Porto: Aldoar, Fonte da Moura, 
Viso, Ramalde, Pasteleira, Pinheiro Torres, 
Lagarteiro e Cerco.
“A cultura, como o desporto, são duas 
áreas cruciais para potenciarmos o ta-
lento e a criatividade dos jovens. Os nossos 
bairros já mostraram que são um terreno 
fértil para a criação, que é possível tornar 
cada bairro mais orgulhoso de si e dos 
seus”, sublinha o presidente da Câmara 
do Porto, Rui Moreira.
A vertente social do “Desporto no Bair-
ro” é “muito importante”, reforça a b-girl 

Soraia. “Muitos de nós temos percursos 
de vida que incluem caminhos maus, e de 
certa forma o breaking é que nos fez ir pelo 
caminho certo e conseguir coisas boas”.
“O breaking oferece-lhes outros caminhos”, 
corrobora Makumba (João Campos), que 
se tornou rapidamente num dos favoritos 
dos pupilos: “Eu gosto muito do Makum-
ba. É um amigo muito fixe, ele sabe dar 
mortais e a gente aprende muita coisa 
aqui. Não é um professor, é um amigo”, 
sublinha o jovem Zezinho.
A semente do breaking vai sendo plantada 
nos oito bairros abrangidos pelo programa 
“Desporto no Bairro”, em que o Municí-
pio investe cerca de 66 mil euros. Um dia, 
quem sabe, poderão surgir novos talentos 
que projetem o nome do Porto nos palcos 
internacionais desta modalidade, que em 
2024 passará a integrar o programa olímpi-
co. “Acima de tudo, pretendemos despertar 
neles um novo amor. Se resultar, ótimo. Se 
não resultar, espero que eles descubram 
outros novos amores, através de ações so-
ciais, através do que a Câmara lhes possa 
proporcionar, ou de outras fontes”, subli-
nha Max Oliveira, concluindo: “Mas, acima 
de tudo, que eles descubram o desporto, 
a cultura, e tenham caminhos felizes”. •

Exercício abrigado 
do mau tempo

Terminado o verão, os programas “Dias 
com Energia” e “Domingos em Forma” 
passam a realizar-se no interior dos vários 
pavilhões da rede municipal - Fontes Perei-
ra de Melo, Lagarteiro, Nicolau Nasoni e 
Viso – de forma a garantir maior conforto 
aos participantes. A oferta contempla au-
las de pilates, ioga e tai chi e caminhadas 
pelos percursos do Parque Oriental.
Ambos os programas implicam agora uma 
inscrição (para o email desporto@ago-
raporto.pt), vagas limitadas (diferentes 
em cada espaço) e distanciamento físico. 
Desaconselha-se a participação a grávidas 
e a pessoas com mais de 60 anos ou com 
doenças crónicas. •
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Avisos à 
navegação

Nestes mares nunca dantes navegados, os alertas amarelos em centenas de mupis espalhados por toda a cidade difundem avisos certeiros à população.
O objetivo é travar a tempestade, mitigando a disseminação do novo coronavírus com o envolvimento de toda a tripulação.  

À proa do navio, o Município do Porto investe em cinco mensagens distintas, produzidas pelo Studio Eduardo Aires, do autor da marca Porto. 
Todas elas comunicam a importância de respeitar as regras instituídas pelas autoridades de saúde, com recurso a novos ícones, propositadamente criados para esta campanha.  

As soluções gráficas adotam pela primeira vez a cor amarela como pano de fundo, com o intuito de reforçar os apelos dirigidos ao coletivo.
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Formações 
gratuitas

A Câmara do Porto continua a promover 
ações de formação gratuitas dirigidas aos 
comerciantes da cidade, em formato digi-
tal. No plano para o mês de novembro, a 
listagem é diversificada.
Como captar os seus clientes; Gestão 
do Tempo e Organização do Trabalho; 
Criação de conteúdos gráficos para re-
des sociais – Fotografia e Design; Vendas 
online no Instagram, Gestão de Stocks e 
Armazenamento; Saldos, Promoções e 
Afixação de Preços; Gestão de Conflitos; 
Decoração de Montras para Épocas Es-
pecíficas e Festividades perfazem a lista 
de temas propostos. 
Destinado a empresários, colaboradores e 
comerciantes de estabelecimentos da cida-
de, o programa desenvolveu, até ao início 
do mês de outubro, 29 ações, que contaram 
com 545 participantes. Até ao final do ano, 
estão agendadas mais 15 formações.
A participação é gratuita, mas carece de 
inscrição prévia através do e-mail comer-
cio@cm-porto.pt, com os seguintes dados: 
nome da ação de formação; nome comple-
to do participante; função; escolaridade; 
contacto telefónico e email; designação 
do estabelecimento comercial; setor da 
atividade; morada completa; contacto te-
lefónico; e e-mail do estabelecimento co-
mercial. •

22 grandes razões
Porque “uma imagem vale mais do que mil 
palavras”, especialmente numa época em 
que o turismo tem de reinventar-se para 
superar a quebra provocada pela pande-
mia, a Câmara do Porto vai lançar, até ao 
final de 2022, um conjunto de 22 vídeos pro-
mocionais temáticos. O objetivo passa por 
valorizar e divulgar o potencial da cidade, a 
nível local, nacional e internacional. “Gas-
tronomia e vinhos” e “artesanato” foram os 
temas dos dois primeiros vídeos, aos quais 
vão seguir-se: arquitetura, miradouros, 
locais que davam um filme, alojamento, 
circuitos turísticos, lojas Porto de Tradição, 
comércio de rua e negócios. A série pros-
segue em 2022 com mais dez vídeos, sobre 
o lado escondido do Porto, eventos, arte 
urbana, ar livre, noite, desporto, acessibili-
dade, centros de investigação, realizadores, 
produtores locais e feiras e mercados. •

Rendas a metade
As rendas dos comerciantes instalados em 
prédios municipais, cuja atividade esteja 
direta ou indiretamente relacionada com 
o setor do turismo, foram recentemente 
reduzidas em 50%. A medida municipal, 
que visa atenuar os prejuízos causados 
pela pandemia, tem um impacto de apro-
ximadamente 280 mil euros. 
A redução do valor da renda vigora até 31 
de março de 2021, e o vereador da Econo-
mia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, 
aguarda “que sirva de alavanca para os 
agentes económicos do setor do turismo 
prosseguirem as suas atividades”, vendo 
“atenuados os prejuízos e assim retomar 
com melhores condições a atividade eco-
nómica no segundo trimestre de 2021”.
Só no primeiro semestre de 2020, partilha 
o responsável, o número de dormidas em 
estabelecimentos de alojamento turístico 
na cidade diminuiu 66%, relativamente ao 
período homólogo de 2019.
A atual medida abrange mais de uma cen-
tena de estabelecimentos. •

Uma nova era
A Associação de Turismo do Porto (atp) 
iniciou recentemente um novo capítulo na 
sua trajetória, com a tomada de posse dos 
novos órgãos sociais da entidade para o 
triénio 2020-2022.
Luís Pedro Martins é o presidente, cargo 
que acumula com a liderança da entidade 
regional Turismo do Porto e Norte de Por-
tugal (tpnp), uma estratégia intencional da 
lista única que se apresentou a votos na As-
sembleia Geral decorrida no mês passado 
e de onde se sagrou vencedora, com 98% 
das votações a legitimar a escolha.
Desenvolver uma estratégia concertada 
de promoção externa do Porto e Norte de 
Portugal como destino turístico foi o leitmo-
tiv da candidatura, numa época em que a 
união de esforços entre as duas entidades 
– há já muito pedida – torna-se agora vital 
para relançar o setor do turismo e todas 
as atividades conexas.
Da lista eleita para a direção fazem parte 
Ricardo Valente, enquanto representante 
da Câmara do Porto, que assume a vice-pre-
sidência, tal como preveem os estatutos; 
Nuno Botelho, pela Associação Comercial 
do Porto; Ricardo Rio, em representação 
da Câmara Municipal de Braga; Fernando 
Vieira, em nome da ana Aeroportos; e Ana 
Pinho, representa a Fundação de Serralves, 
além de outros membros provenientes das 
áreas da hotelaria e restauração. 
Entre as prioridades dos novos represen-
tantes da atp destacam-se o investimento 
na comercialização do destino turístico e o 
contributo para a coesão territorial e social 
da região do Porto e Norte. •

1/20  passageiros do 
Aeroporto do 
Porto viaja pela 
tap, indica o 

último Boletim Estatístico Trimestral 
da Autoridade Nacional da Aviação Civil 
(anac), reportado aos meses de abril a 
junho. A perda generalizada de mercado 
não é motivo de espanto, tendo em conta 
a crise que a aviação comercial atravessa, 
mas a ausência de estratégia da companhia 
de bandeira nacional para o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, desde que se tornou 
maioritariamente pública, preocupa a 
Região Norte.
Pedro Nuno Santos, veio recentemente a 
público dizer que as quatro rotas do Por-
to dão prejuízo à tap e a reação de Rui 
Moreira às declarações do ministro das 
Infraestruturas não tardou. “Se são as 
quatro rotas do Porto que dão prejuízo, 
pare com elas. Mas, por favor, incorpore 
a tap na Carris ou na muito rentável So-
flusa. Nós não nos importamos, havemos 
de encontrar uma solução. Para Lisboa é 
ótimo: fica com a tap que, sem o prejuízo 
do Porto, deixa de ser um perdócio. Para 
o resto do país - para a província em que 
alegremente nos incluímos - é uma ma-
ravilha, porque a tap deixa de nos custar 
dinheiro”, ironizou a propósito o presidente 
da Câmara do Porto.
“Curiosamente, o que para a tap é mau 
negócio parece ser bom negócio para a 
Lufthansa, companhia de bandeira que 
hoje transporta mais passageiros de e 
para o Porto do que a tap e sem custos 
para o erário público”, continua o autarca. 

Mas sucede que o Estado Português detém 
hoje 72,5% do capital da empresa e ao optar 
por defender o interesse estratégico da 
companhia área nacional, refere Rui Mo-
reira, “com base no argumento insólito do 
turismo de Lisboa”, o caso muda de figura, 
avisa. Se o imperativo é esse, em contra-
partida o autarca exige que “disponibilizem 
verbas proporcionais ao Norte, ao Algarve, 
à Madeira e aos Açores, que seguramente 
não terão dificuldade em encontrar outros 
motores e outros operadores aéreos dispo-
níveis a apostar na sua retoma”, sublinha. 
Na verdade, sustenta o presidente da Câ-
mara do Porto, “ninguém conseguiu ex-
plicar onde começa e termina o interesse 
estratégico de manter a empresa”, que viu 
recentemente reservados mais 500 milhões 
de euros do Orçamento de Estado para 
2021. “Ninguém avaliou o custo comparado 
de proceder à liquidação ordeira (envolven-
do os acionistas privados e salvaguardan-
do direitos laborais), ou de manter esses 
acionistas e partir para a criação de duas 
novas empresas aéreas mais sustentáveis 
e com um diferente grau de especialização: 
um operador de bandeira e um operador 
intraeuropeu, como tem sucedido com ou-
tras companhias europeias”, sugere. 
Com uma dívida bancária que já excede 
1,4 mil milhões de euros e com uma rees-
truturação do quadro de pessoal em curso, 
que “sacrifica os trabalhadores mais recen-
tes, com contrato a prazo”, Rui Moreira 
considera que, de uma vez por todas, “a 
tap tem de atravessar uma verdadeira 
reestruturação”, para que não saia “um 
vício caro”. •

O abandono 
da TAP
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Aviz vai ter parque 
de estacionamento

A construção do futuro parque de estacio-
namento do Aviz já pode avançar, depois de 
apurada a esli como empresa vencedora 
do concurso público para a construção, 
exploração e manutenção, em regime de 
concessão de serviço público. 
O novo equipamento enquadra-se na es-
tratégia de mobilidade do Município, a 
qual passa por libertar progressivamente 
a via pública da função “estacionamen-
to”, propondo alternativas em coberto 
(off street). No Aviz, zona caracterizada 
por uma densa conjugação de habitação, 
comércio e serviços, vai permitir aliviar a 
pressão existente sobre o estacionamen-
to à superfície. Além disso, a construção 
prevê e valoriza a requalificação do espa-
ço público das imediações, contribuindo 
ainda para melhorar a acessibilidade local, 
nomeadamente à Avenida da Boavista.
O mesmo concurso inclui a exploração 
do parque de estacionamento da Praça 
de D. João I, de modo a que a equação 
económica fosse minimamente satisfatória 
para as empresas interessadas. Aberto em 
1991, este parque de 380 lugares termina o 
prazo da atual concessão no final de 2021.
O contrato de concessão para o futuro 
parque do Aviz, com cerca de 180 lugares 
de estacionamento, vigorará por 20 anos. •

Pedalar no rumo certo

Soluções para a VCI 
em cima da mesa

O problema da vci urge ser resolvido. Rui 
Moreira recolocou o tema na agenda po-
lítica, dois anos após uma promessa do 
Governo. “Vamos ter um conjunto de obras 
na cidade que terão grande impacto no 
trânsito. Estamos a falar da construção 
da Linha Rosa do Metro e das obras no 
tabuleiro inferior da Ponte Luiz I”, justifica 
o autarca.
Porto, Maia, Vila Nova de Gaia e Matosinhos 
formaram um grupo de trabalho e o diálogo 
já iniciou. Cada autarquia está a partilhar 
estudos já concluídos para cruzar infor-
mação e conclusões. O Município do Porto, 
por exemplo, tem a radiografia completa 
das operações logísticas da cidade: quantos 
veículos de mercadorias entram e saem do 
concelho, e para que zonas se dirigem.
Os três principais objetivos da “missão” são 
eles: reduzir o número de veículos pesados 
a circular na vci; diminuir o número de 
acidentes com e sem vítimas; e melhorar os 
níveis de serviço da infraestrutura viária. 
“Não vamos fazer disto uma never ending 
story [história sem fim à vista]. Queremos 
acertar tudo até ao final do ano, com três 
reuniões no máximo”, garante o repre-
sentante do Porto no grupo de trabalho, o 
diretor municipal de Mobilidade e Trans-
portes, Manuel Paulo Teixeira.
Sumariamente, o problema reside na utiliza-
ção excessiva da via por veículos pesados de 
mercadorias que, para evitar o pagamento de 
portagens na Circular Regional Externa do 
Porto (crep), optam por atravessá-la. Para 
resolver este congestionamento crónico, Rui 
Moreira defende a interdição destes veículos 
na vci e a sua livre circulação na crep. •

Reforço transitório 
O reforço da oferta de oito linhas da stcp 
está a surtir os efeitos pretendidos. Em 
vigor desde o início de outubro, a medida 
verifica-se ajustada face ao aumento da 
procura e à imposição da lotação máxima 
de 2/3 dos passageiros nos veículos de 
transporte público.
O modelo avançou somente no Porto, uma 
vez que os concelhos vizinhos ainda não 
demonstraram interesse em igualar a ope-
ração nos respetivos territórios. No seu con-
junto, o serviço nas linhas 200, 201, 203, 204, 
205, 207, 208 e 305 sai reforçado com 160 
viagens adicionais por dia, traduzindo-se 
num aumento de cerca de 16% no número 
de viagens oferecidas. O investimento de 
420 mil euros é assumido pela autarquia. •

Túneis em 
manutenção

A Câmara do Porto vai contratar a aqui-
sição de serviços de manutenção e assis-
tência técnica a 15 “obras de arte”, termo 
designado para as infraestruturas do tipo 
túneis e passagens inferiores. Contabili-
zam-se seis túneis a intervencionar: Tú-
nel dos Almadas (conhecido como Túnel 
de Ceuta), os túneis das Antas, Túnel de 
Goelas de Pau (localizado entre a Avenida 
de Fernão de Magalhães e a Praça das Flo-
res), o Túnel de Faria Guimarães, o Túnel 
da Ribeira e os túneis do Campo Alegre. 
Quanto às passagens inferiores, as in-
tervenções centram-se em Ramalde, na 
passagem inferior rodoviária da Linha do 
Metro, da Rua Airosa, e da Rua de D. João 
Coutinho com a Rua do Conde de Castro. 
Nas passagens pedonais, está sinalizada 
manutenção na ligação entre a Rua Par-
ticular de Francos e a Rua de Frederico 
Ozanam, e ainda entre a Rua do Monte de 
Ramalde e a Rua da Travagem.
O investimento ronda 1,5 milhões de euros. •

A rede municipal para bicicletas e outros 
modos suaves continua a pintar-se no 
asfalto para chegar ao final do ano com 
50 quilómetros de estrada na cidade do 
Porto. Não é do ponto zero que parte, 
mas sim do quilómetro 18, embora os tra-
balhos assumam agora redobrada impor-
tância, tendo em conta que as ciclovias 
foram “projetadas e desenhadas para 
que todos os outros modos de transporte 
e peões coabitem”, assegura o diretor 
municipal de Mobilidade e Transportes, 
Manuel Paulo Teixeira.
No final de outubro uma parte nova desta 
rede vai ficar concluída, “nomeadamente 
a ligação central norte/sul, que une o polo 
universitário da Asprela ao do Campo 
Alegre”, avança o responsável. Tem uma 
extensão aproximada de oito quilómetros.
A linha que liga o Parque da Cidade ao 
Largo do Calém é a próxima que se segue 
no plano de intervenções. Vai receber 
melhorias ao nível do reforço da sina-
lização e das balizas de proteção, pois, 
tal como está, não oferece todas as con-
dições de segurança aos utilizadores.
A principal revolução vai, contudo, acon-
tecer na ciclovia da Avenida da Boavista. 
Numa primeira fase, com os trabalhos a 
decorrer entre o cruzamento da Rua de 
António Aroso e a Avenida do Doutor 
Antunes de Guimarães, uma vez que o 
último troço da Av. da Boavista, até ao 
Castelo do Queijo, já dispõe de uma ci-
clovia central.
O grande desafio vem seguramente de-
pois. Neste momento, a Câmara está a 
concluir o projeto da ciclovia desde a Av. 
do Doutor Antunes de Guimarães até à 
Rotunda da Boavista. “Vai ser uma inter-
venção marcante. Em todo o eixo da Av. 
da Boavista a ciclovia vai ficar ao centro”, 

informa o diretor. Com esta transferência, 
a via mais à direita ficará mais liberta 
“para estacionamentos, cargas e descar-
gas e acesso a garagens”, resolvendo-se 
assim o problema que, durante anos, não 
deu descanso a ciclistas e condutores.
Na ciclovia que atravessa a marginal de 
uma ponta à outra, haverá zonas em que 
as bicicletas terão de partilhar o espaço 
com outros modos de transporte, como 
acontece na Rua do Ouro, onde o estrei-
tamento das vias inviabiliza outras so-
luções. Já entre a Ponte Luiz I e a Ponte 
do Freixo, o Município vai desenhar a 
ciclovia em cima do passeio. A largura 
do passeio e os poucos pontos de atraves-
samento existentes nas avenidas ribei-
rinhas (ao contrário do que sucede nas 
avenidas atlânticas) justificam a decisão. 
Envolver os cidadãos no processo, fez 
sempre parte dos planos do Município. 
Muito em breve, vai assinar um protocolo 
com a mubi - Associação pela Mobili-
dade Urbana em Bicicleta, que estará 
encarregue de analisar todas as ciclo-
vias, acompanhar o seu funcionamento 
e comentar o projeto. “São uma espécie 
de pilotos-teste”, nomeia Manuel Paulo 
Teixeira, acrescentando que nesta fase 
“as reações têm sido muito positivas”.

B I C I C L E TÁ R I O S

A acompanhar esta aposta, o Município 
vai disponibilizar 130 lugares de aparca-
mento para bicicletas em parques vigia-
dos, “que poderão duplicar ou triplicar” à 
medida das necessidades, refere a verea-
dora dos Transportes, Cristina Pimentel.
Atualmente, o Município já dispõe de 72 
bicicletários na via pública, com capaci-
dade para 521 lugares de aparcamento. •

N O T Í C I A S  D O  P O R T O
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Sangue Novo
É um projeto arrojado?

Sim. 
Uma obra de arquitetura icónica para a cidade?

Também. 
Arrisca 18 milhões de euros de investimento privado? 

Pois. 
Cria emprego?

Claro. 
Mantém no Porto uma importante instituição nacional que iria fugir para outra cidade?

Verdade. 
Aquece a economia numa altura em que os motores arrefecem?

Sem dúvida. 
A Câmara prescinde de 640 mil euros em receitas?

Facto.

“Não há exemplos na História de se ter conquistado 
a segurança pela cobardia”, Léon Blum
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O Porto. é um jornal plural e aberto à opinião de todas as sensibilidades da cidade,  
pelo que se pediu a todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal do Porto que 

nomeassem um cronista por edição. Este espaço é, pois, da inteira responsabilidade de quem assina 
cada uma das colunas, estando identificadas as forças políticas que representam.

Opinião

P O R T O 
S O L I D Á R I O ,  I N C L U S I V O  

E  D E T E R M I N A D O

Escrever sobre a nossa Cidade, que não 
cessa de me surpreender, tornou-se fá-
cil face aos acontecimentos deste Annus 
Horribilis.
Participo na vida cívica da Cidade há dé-
cadas, mas a organização espontânea de 
todos nesta altura de pandemia encheu-
-me, de orgulho e satisfação.
Pela liderança, que se impôs pela presença, 
pelo contacto, por encarnar nele o senti-
mento de todos, que íamos ultrapassar 
esta crise. Foi reconfortante.
Pelo trabalho inorgânico, que esponta-
neamente brotou de todo o lado, solidá-
rio, inclusivo e ao serviço, sem escolher 
lados, sem procurar as luzes da ribalta 
e sobretudo, porque se quis anónimo, o 
Porto deu-me uma nova lição.
Razão tinha Tolkien quando nos dizia 
que as raízes profundas não gelam. Hoje, 
como ontem, como sempre, o Porto disse 
presente, sem procurar medalhas, tenças 
ou honras.
Cuidamos de nós, ajudamos o próximo, 
sentimos o apelo de dar, partilhar e sofrer 
em conjunto.
E o orgulho estende-se às forças Políticas 
e Sociais da Cidade. Marchamos juntos, 
todos, sobre a bandeira da Cidade, que a 
todos representa, sem divisões estéreis e 
vontades difusas bem lideradas.
Estamos de parabéns e devemos aprovei-
tar a demanda, que ainda vai a meio, para 
refletir e convergir.
Dizia La Pira que tudo o que sobe e quer 
servir, tem de convergir. Temos muito a 
fazer. Aprender a trabalhar em conjunto 
e em coletivo.
Entender as redes como oportunidades e 
não como montras.
Entender a oportunidade de refletir sobre 
quem somos e o que queremos. 
Julgo que tanto a Câmara, cuja lideran-
ça nos unificou e sossegou nestes tem-
pos difíceis, como as Juntas (que grande 

trabalho fizeram) e a Assembleia Muni-
cipal, constantemente ao lado da Cidade, 
deram o mote.
E ela em tempos de pandemia entendeu, 
acertou, juntou-se para ajudar os mais 
carenciados e necessitados.
Batemos às portas, inquirimos sobre quem 
ao nosso lado vivia. Fizemos, antes de per-
guntar, o que era necessário. Fomos Porto.
Mas, estando uma segunda vaga em pro-
jecto para nos cair em cima, o trabalho 
feito irá dar frutos. Estaremos preparados, 
porque vamos aproveitar as lições.
A Cidade invicta, a Cidade livre, a Cidade 
que traz e leva o nosso Mundo ao Mundo, 
para que qualquer habitante do planeta 
saiba que, no Porto, o Porto é mais que 
a nossa soma, que mal se atravessa o rio 
vindo da serra do Pilar, nos encontramos 
num lugar único, num ambiente fantásti-
co e com um Povo que nos enche a todos 
de orgulho.
Cuidem-se e Protejam-se. Prevenir costu-
ma ser a guia de marcha para o sucesso e 
para sairmos desta crise. Que o faremos, 
juntos!!! 

Paulo Jorge Teixeira
Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido

( U M )  R E T R AT O  D O  ( M E U )  P O R T O

minha paixão
minha loucura
meu desejo
                   ardente 
                                de ventura

meu caudal pleno de talento
meu desespero
meu deslumbramento

meu farol de vera liberdade
meu fogo-fátuo
meu lugar sem tempo nem idade

meu arquétipo de gesta e destemor

minha aventura
meu ideal de gosto e de labor
meu próximo
meu sempre tão distante
                                        meu refúgio
                                        meu amante

meu porto de abrigo na incerteza
meu espaço inteiro de virtude
                                                minha beleza

meu bastião
minha doçura
meu instante
                     vário
                     de ternura

meu corpo magoado
                                 de rasgões
meu ser
minha vontade povoada
                                       de ilusões

meu sentir incandescente
                                         meu vaga-lume
meu amor perturbado
                                   meu ciúme

meu futuro emprenhado de promessas
meu sonho
                  tantas vezes
                                      virado das avessas

meu brio
minha temperança 
encostada ao rio
                           da esperança

meu templo antigo
meu jovem
minha perdição de estar contigo

meu sítio de cair morto
                                      minha cidade
                                      meu porto

Gustavo Pimenta  
(in Triângulo Escaleno)

Partido Socialista

P O R T O :  A  G E S TÃ O  
D O  ( I ) M E D I AT I S M O

A cidade do Porto, tal como todas em Por-
tugal e na sua grande maioria por esse 
mundo fora, encontra-se numa grande 
encruzilhada na escolha do ou dos cami-
nhos a seguir para enfrentar a pandemia 
que nos caiu em cima.
Houve e haverá, naturalmente, fases dis-
tintas de atuação. Se numa primeira fase 
a grande preocupação foi salvar vidas e 
“inventar” meios de socorro, de apoio aos 
profissionais de saúde e logísticos para 
complementar os internamentos hospi-
talares que poderiam ficar sobrelotados, 
agora, apesar do aumento do número de 
caso de infeção, é o tempo de voltar a olhar 
para cidade no seu todo e, desde logo, as 
pessoas!
Seria o tempo da cmp diminuir o peso dos 
impostos no orçamento familiar e logo à 
cabeça, o imi, bem como a devolução do irs 
até ao máximo permitido pela Lei.
Seria o tempo de olhar para a atividade do 
pequeno comércio e indústria, ajudando-os 
a “reinventarem” novas formas de obter 
receitas, nestes novos tempos em que os 
prejuízos e as falências são já uma dura 
realidade.
Seria o tempo de habilitar as escolas com 
material informático adequado, para ser 
disponibilizado aos alunos que dele neces-
sitarem em função de eventuais realida-
des, ainda que momentâneas, de ensino 
à distância.
Seria o tempo de investir na segurança de 
proximidade, redirecionando o trabalho 
da Polícia Municipal e apoiando as Forças 
de Segurança.
Seria o tempo de cuidar melhor do espa-
ço público na limpeza, na manutenção e 
na criação de novos espaços verdes, que 
permitam um usufruto ambiental seguro 
e em cumprimento das regras da dgs no 
que diz respeito ao convívio possível.
Seria o tempo de construir em rede no-
vos apoios e novas políticas de saúde e de 
acompanhamento à realidade dos Lares 
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Sénior da cidade.
Seria o tempo de explicar o porquê da 
moda em explosão, de ciclovias por toda 
a cidade, criando novos constrangimentos 
de mobilidade.
Seria o tempo de recolher as inúmeras tro-
tinetes elétricas ao abandono pela cidade.
Foi, no entanto, um tempo em grande parte 
perdido! Uma Autarquia de cofres cheios, 
com pouco investimento estrutural na ci-
dade e sem visão de médio/longo prazo. 
De uma política de imediatismo no com-
bate à pandemia, importante sem dúvida, 
passou-se para uma política de mediatis-
mo, própria de quem se preocupa com a 
eleição seguinte, mas não com a geração 
seguinte!
O mais importante para a cidade não é, a 
título de exemplo, o recente conflito com 
a uefa sobre a retirada da Supertaça Eu-
ropeia no Porto. 
O mais importante é o que uma Autarquia 
com milhões parados pode e deve fazer 
pelas pessoas!

Alberto Machado
Partido Social Democrata – ppd/psd

H A B I TA Ç Ã O  D I G N A  P A R A  T O D O S  – 
U M  D I R E I T O  C O N S T I T U C I O N A L

A especulação imobiliária que se viveu 
nos últimos anos na cidade do Porto, para 
o que muito contribuiu a aplicação da lei 
das rendas do cds/psd e a passividade de 
Rui Moreira, obrigou à saída de muitos 
moradores, sobretudo da zona histórica, 
e atingiu outras zonas populares, designa-
damente “Ilhas”, fez disparar as rendas, 
que se tornaram proibitivas para os mo-
radores, incluindo camadas mais jovens.
O que contribuiu para que, no Porto, exis-
tam mais de 3000 famílias a necessitar de 
habitação com um mínimo de qualidade, 
apesar de ser o município com maior per-
centagem de habitação municipal (13%). Ao 
mesmo tempo que há muito património 
municipal que aguarda obras de reabili-
tação, como no centro histórico, na Lapa, 
no Bairro Social da Arrábida, nas Eirinhas 
e outros locais e de se continuar a aguar-
dar, escandalosamente, que o Fundo do 
Aleixo conclua cerca de duas centenas 
de habitações para alojar os moradores 
deslocados daquele bairro por causa da 
especulação imobiliária. 
Por outro lado, a falta de uma consequente 
política nacional de habitação (os bairros 
do ihru na cidade do Porto, envolvendo 
mais de 1000 habitações, na sua maioria 
são já antigos e estão a precisar de obras 
urgentes) e o agravamento da situação 
económica e social decorrente da crise 
que se vive, terão ainda consequências 
mais desastrosas para os moradores da 

cidade se não forem tomadas medidas de 
curto e médio prazo.
É neste contexto que a cdu reclama a 
necessidade e a urgência de aplicar os 
instrumentos previstos na Lei de Bases da 
Habitação, publicada em 3 de setembro de 
2019, que veio dar força à necessária visão 
pública decorrente da garantia constitu-
cional ao direito à habitação que o estado 
deve providenciar. 
Deste modo, a cdu considera lamentável 
que a maioria camarária não tenha ini-
ciado a elaboração da Carta Municipal 
de Habitação – documento estratégico 
fundamental para, no quadro da Lei de 
Bases da Habitação, se exigir do Governo o 
financiamento da construção de habitação 
em regime de renda apoiada, dadas as 
limitações da Estratégia Local de Habita-
ção. Do mesmo modo que considera uma 
demonstração de insensibilidade social 
o facto de a proposta de Plano Diretor 
Municipal em discussão pública não ter 
a devida preocupação com esta matéria. 
O problema da habitação – digna, com 
rendas controladas e apoiadas – continua a 
ser o principal problema do Porto. A crise 
que já estamos a viver, consequência da 
pandemia e de políticas sem preocupações 
sociais, está a agravar, e muito, esta dra-
mática situação. O que exige uma Câmara 
mais atenta e vocacionada para a resolução 
dos problemas dos mais desfavorecidos. 

Ilda Figueiredo
cdu – Coligação Democrática Unitária

VA M O S  A P R E N D E R  A  L I Ç Ã O ?

É hoje óbvio que a pandemia afectou as 
pessoas de forma diferenciada e que, ao 
contrário do que ingénua ou perversamen-
te se afirmou no início, não “estamos to-
dos no mesmo barco”. Mas será assim tão 
óbvio porque é que isso acontece e quem 
são os principais responsáveis por esta 
desigualdade nos impactos desta crise?
A pandemia sublinhou as nossas fragilida-
des. A pobreza e a desigualdade são proble-
mas crónicos, porque são parte integrante 
do modelo económico que perseguimos, 
das formas de trabalho que escolhemos, 
dos salários que pagamos e da protecção 
social que disponibilizamos. Os invisíveis 
ficaram de repente mais visíveis? Alguns. E 
isso causou-nos perplexidade? Em alguns 
casos, como o das Estruturas Residenciais 
para Idosos, sim, nos restantes é apenas o 
normal – o tal normal a que querem que re-
gressemos. Afinal quem ficou mais exposto 
ao vírus? Quem melhor se pôde proteger? 
Quem conseguiu manter o emprego? Quem 
conseguiu teletrabalhar sem problemas? 
Quem conseguiu ter aulas on-line com 
sucesso? Quem conseguiu pagar as contas? 

Quem conseguiu encontrar uma habitação 
mais acessível? Quem conseguiu encon-
trar uma habitação qualquer que fosse? 
Conseguimos enfrentar a pandemia e re-
duzir a gravidade do seu impacto? Talvez, 
mas, uma vez mais, de forma desigual. E 
poderia ser de outra forma? Nas actuais 
circunstâncias, lamento, mas não.
E o que estamos capazes, de fazer com 
esta constatação? Reduzir os riscos para os 
mais vulneráveis, sobretudo se esses riscos 
ameaçarem o nosso bem-estar? Continuar 
numa lógica de “acolchoamento” da po-
breza? Apoiar as vítimas mais directas da 
crise e deixar abandonado quem – parece – 
nunca merece mais do que esmola? Poderá 
um crescimento económico saudável, de 
bem-estar e democrático fazer-se à custa 
de manter à margem e na pobreza uma 
parte considerável dos cidadãos? Até onde 
pensamos ser possível prosseguir, sem pôr 
definitivamente em causa a democracia, 
esta continuada cavalgada contra uma 
parte considerável dos cidadãos?
O que podemos fazer para iniciar uma 
mudança? É urgente privilegiar, para além 
do poder político, a voz dos cidadãos que 
podem e devem participar na identifica-
ção colectiva dos problemas e construção 
das soluções. E, definitivamente, entender 
a luta contra a pobreza como condição 
fundamental de desenvolvimento local.
Será que depois de mais esta dolorosa pro-
va de como estamos errados vamos mudar 
de rumo? Será que é desta que seremos 
capazes de desenhar, de forma colectiva 
e co-responsável, um plano municipal de 
combate à pobreza? Se não formos é por-
que não queremos. E nisso eu não quero 
acreditar.

Sérgio Aires, sociólogo 
Bloco de Esquerda 

P O L Í T I C A S  P A R A  O S  A N I M A I S  S Ã O 
TA M B É M  P O L Í T I C A S  S O C I A I S 

No contexto atual, falar de políticas de 
bem-estar e proteção animal pode parecer 
de menor monta. Mas não o é quando há 
uma visão integrada e pugnamos também 
pela resolução de outros temas fundamen-
tais para as pessoas, a cidade e o planeta. 
Em reunião recente com uma associação 
da cidade que apoia pessoas em situa-
ção de extrema vulnerabilidade, dizia-me 
uma responsável que nunca esquecem 
os animais de companhia destas pessoas 
por várias razões. Desde logo porque são 
fundamentais no apoio emocional dos pri-
meiros, aliás muitas vezes a única família 
dos que se encontram per si em situação 
altamente fragilizada. Ter alguém de quem 
cuidar traz também motivação e uma sen-
sação de utilidade. E, claro, pelo respeito 

e proteção do próprio animal prevenindo 
também um flagelo social: o abandono de 
animais.
Façamos uma curta viagem no tempo so-
bre as políticas de proteção e bem-estar 
animal municipais. Na memória, o momen-
to em que Rui Rio proibiu a alimentação 
de animais abandonado nas ruas do Por-
to. Corria o ano 2011. O pan, acabado de 
nascer, organizou uma vigília de repúdio 
frente à Câmara Municipal, contando com 
a mobilização das pessoas do Porto. Sem-
pre solidárias e resolutas. Em 2013, já com 
o 1.º executivo de Moreira, realizamos a 
primeira de várias manifestações ao lado 
dos munícipes que denunciavam a falta 
de condições do, à época,  tão degradado 
canil municipal. Pugnava-se, ainda, por 
políticas de esterilização para controlo 
da população, em vez do abate de animais 
abandonados. Lutávamos pela construção 
do novo canil municipal.
No entretanto, já com o pan na Assembleia 
Municipal, conseguimos garantir o estabe-
lecimento de protocolos com associações 
de proteção animal para políticas de este-
rilização e campanhas nas ruas do Porto 
com fotografias dos animais para adoção. 
Mas é preciso mais respostas, mais meios, 
mais celeridade, garantir o acesso dos mu-
nícipes ao novo canil e apostar nos serviços 
de comportamento animal com vista à sua 
adopção. Há que ter um plano municipal 
para prevenir os maus tratos, a negligên-
cia, o abandono e a violência. Também 
as famílias mais vulneráveis precisam de 
apoio para garantir os atos médico-veteri-
nários aos seus animais. A nível nacional, o 
pan continua comprometido com a descida 
do iva para a taxa intermédia dos serviços 
médico-veterinários.
Inevitavelmente, refletir sobre políticas 
emergentes torna-nos mais humanos, 
inspirando-nos a uma nova consciência. 
Quando isso acontece, podemos ver todas 
as variadas formas de atuar com maior 
bondade no contexto das nossas vidas 
quotidianas.

Bebiana Cunha
pan – Pessoas-Animais-Natureza
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Lembrar  
Paulo Cunha e Silva
A Galeria Municipal do Porto tem em 
exibição, até 15 de novembro, a exposição 
“Prémio Paulo Cunha e Silva – 2.ª edição”, 
com as obras dos artistas Basir Mahmood, 
Firenze Lai, Lebohang Kganye, Shaikha Al 
Mazrou, Song Ta e Steffani Jemison. 
Criada pelo Município como homenagem ao 
antigo vereador da Cultura e direcionada a 
artistas com menos de 40 anos, a exposição 
resultou de um processo de seleção pelo júri 
da 2.ª edição do prémio – Isabel Lewis, John 
Akomfrah, Margarida Mendes e Shumon 
Basar –, que analisou os portefólios de 48 
artistas selecionados por um conjunto de 
16 curadores por eles indicados. 
Como parte do programa, Mariana Caló e 
Francisco Queimadela – vencedores da 1.ª 
edição do Prémio Paulo Cunha e Silva – es-
tiveram à conversa com Guilherme Blanc 
(diretor artístico da Galeria Municipal do 
Porto) e Luís Silva (codiretor da Kuns-
thalle Lissabon). A 14 de novembro, será 
a vez de Margarida Mendes, membro do 
júri da 2.ª edição, conversar com o artista 
vencedor, a ser anunciado brevemente. 
As atividades são de entrada livre, sujeitas 
a inscrição prévia através do e-mail gale-
riamunicipal@agoraporto.pt. •

Em dezembro abre a Extensão do Douro 
do Museu da Cidade. Situada em plena 
Ribeira, na Rua da Reboleira, foi conce-
bida como um posto avançado da região 
vitivinícola. Naquela que é a estação 11, 
entre as 16 estações museológicas, prova-
-se um cálice com o rio no horizonte, mas 
também se poderá descobrir o Arquivo do 
Vinho, lugar para tertúlias. Neste espaço, 
vai desconstruir-se a ideia de que o Porto é 
mera alfândega, mas antes um lugar onde 
o vinho matura e repousa. Um convite 
que é também um ponto de partida para 
a descoberta desta região demarcada.
Ainda com o Museu da Cidade como pano 
de fundo, tome nota que a 30 de outubro 
inaugura mais uma exposição no Gabinete 
do Desenho da Casa Guerra Junqueiro. 
“Prelúdio e Fuga”, título da exposição in-
dividual de Jorge Feijão, alude ao carácter 
musical da instalação. Entre o esquisso e o 
acabado, a luz e a escuridão, a velocidade 
e a ponderação da mão e do pensamento, 
uma imensa série de desenhos, de pequeno 
formato, para descobrir. •

Fonoteca 
em Campanhã

Extensão do Douro 
abre em dezembro

De 10 a 13 de dezembro, o Teatro Campo 
Alegre volta a ser o palco do foco famí-
lias, um programa dedicado a escolas e 
famílias com espetáculos, cinema, músi-
ca e atividades paralelas, desenhado pelo 
Paralelo – Programa de Aproximação às 
Artes Performativas do Teatro Municipal 
do Porto (tmp). Sob o tema do “Tempo”, 
este será um momento que se pretende de 
encontro e de descoberta para pais e filhos.
Do programa fazem parte a estreia do 
espetáculo “Lágrimas de Crocodilo”, um 
trabalho sobre a birra, concebido por 
Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo, 
jovens artistas associados para as duas 
temporadas seguintes, e ainda a estreia 
de “Boas Memórias”, uma performance da 
encenadora Patrícia Portela. Estão ainda 
agendadas duas sessões de cinema, uma 
instalação de grandes dimensões com as-
sinatura da artista Joana Magalhães, no 
Café-Teatro, e uma oficina de movimento, 
sob orientação da bailarina Daniela Cruz 
e do ator Nuno Preto. 
A programação está disponível no site do 
tmp e os bilhetes podem ser adquiridos nas 
bilheteiras do Rivoli e do Campo Alegre 
ou, preferencialmente, online. •

Famílias em Foco 
no Campo Alegre

Já está aberta a Fonoteca Municipal do 
Porto (fmp), inserida no complexo da arda 
recorders, em Campanhã. Criada com a 
finalidade de alojar, catalogar e transcre-
ver o arquivo sonoro municipal, repre-
sentativo de grande parte da produção 
discográfica em Portugal, onde se incluem 
também discos de artistas internacionais 
e obras de conteúdo não musical, como 
poesia ou discursos políticos, a fmp reúne 
cerca de 35 mil discos de vinil, que atra-
vessam as décadas de 50 a 90 do século 
xx, dos mais variados géneros, do pop ao 
rock, do jazz ao experimental, da música 
folclórica à erudita.
O propósito é que este riquíssimo acer-
vo, na sua maior parte proveniente de 
coleções doadas à Câmara do Porto pela 
Rádio Difusão Portuguesa e pela Rádio 
Renascença, seja utilizado o mais possível, 
não só por melómanos, mas também pela 
população em geral.
Assim, além da missão de arquivo e de 
documentação, a fmp é também um espaço 
de apreciação musical, com um compro-
misso divulgativo e pedagógico, aberto a 
todos os públicos. 
O arquivo digital já pode ser consulta-
do online em www.fonoteca.cm-porto.pt, 
assim como podcasts, artigos, resenhas, 
e mostras visuais sobre artistas, temas, 
géneros, entre outros dos materiais que 
integram a coleção. 
A título exemplificativo, uma das primeiras 

Merce Cunningham 
no Rivoli

Nos dias 13 e 14 de novembro, a companhia 
ccn – Ballet de Lorraine apresenta, em es-
treia nacional, um programa, dedicado ao 
coreógrafo Merce Cunningham, no Teatro 
Municipal do Porto – Rivoli, em homenagem 
ao 100.º aniversário do seu nascimento.
A companhia francesa, sob direção artística 
de Petter Jacobsson, é atualmente uma das 
mais relevantes da Europa, apresentando 
criações contemporâneas e revisitando 
repertório moderno. Ao palco do Rivoli, 
chegam duas peças do artista americano: 
“RainForest” (1968) – ícone da colabora-
ção cenográfica com Andy Warhol, com a 
instalação Silver Clouds – e “Sounddance” 
(1975), com David Tudor na composição 
sonora. Por sua vez, “For four walls”, revi-
sita texto e coreografias de Cunningham e 
uma partitura de piano de John Cage, seu 
colaborador de longa data. 
O programa, que reúne os três espetáculos, 
é apresentado a 13 de novembro, às 21 horas, 
e no sábado, dia 14, às 19 horas. O preço do 
bilhete é de 12 euros. Já para a sessão no tmp 
Online (dia 14, às 19h), o valor é de 6 euros. •

resenhas disponíveis online, do disco “Alma 
Dorida” (1984), dos ban (emblemático gru-
po de pop português, nascido no Porto e 
formado por Ana Deus, Francisco Montei-
ro, João Ferraz, João Loureiro, Paulo Artur 
Faro, Ricardo Serrano e Rui Fernandes), 
refere que o álbum contextualiza o imagi-
nário da cidade, no final da década de 70, 
num “ambiente em tons de cinza, mais 
industrial do que urbano, onde nem com 
um livro de auto-ajuda alguém conseguiria 
vencer a depressão”.
Brevemente, o espaço oferecerá ainda uma 
agenda de atividades que refletem a inten-
ção de relacionar a história da música com 
a cultura contemporânea, estando previs-
tos concertos de artistas convidados tendo 
como base o arquivo existente, programas 
de escuta ativa semanal, visitas escolares 
e residências artísticas.
O complexo que apresenta o acervo muni-
cipal de discos de vinil e recebe estúdios 
de gravação, dispõe ainda de câmara de 
eco, espaços para realização de voz off, fi-
nalizações musicais, restauro de suportes 
(como fitas magnéticas e outros), zonas de 
lazer, valências pedagógicas e ainda espaços 
para empresas ligadas ao setor da música.
A Fonoteca Municipal do Porto pode ser 
visitada de terça a sábado entre as 14 e as 
19 horas, sendo necessária marcação prévia 
através do email fonoteca@cm-porto.pt ou 
do contacto telefónico 221 146 789. As ses-
sões têm duração máxima de uma hora. •


