
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Requalificar e repovoar o Centro Histórico do Porto

A Assembleia Municipal do Porto, reunida em 30 de Março de 2015, delibera recomendar à Câmara
Municipal do Porto, ao Governo e à Assembleia da República:

1. A alteração da actual parceria estabelecida entre a Administração Central e a Autarquia do
Porto na Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa do Porto, SA, visando
consagrar uma alteração da composição societária que garanta uma posição maioritária do
Município  do  Porto  no  respectivo  capital  social,  de  forma  a  que  a  Sociedade  possa  ser
acompanhada  de  forma  directa  e  democrática  pelos  órgãos  municipais  que  emanam  da
vontade expressa da população do Porto.

2. Que essa parceria adopte também uma estratégia de reabilitação urbana centrada em torno da
permanência  dos  actuais  moradores  e  comerciantes  nos  espaços  reabilitados,  criando
condições para fixar e recuperar comunidades locais,  promover a reocupação habitacional do
Centro Histórico do Porto e gerar um verdadeiro mercado social de arrendamento.

3. Que no quadro desta alteração de estratégia, potencie a disponibilidade de financiamentos
comunitários para a reabilitação do Centro Histórico do Porto, com prioridade para as áreas
mais degradadas.

4. A dotação  de  verbas  do  Orçamento  do  Estado  para  efeitos  de  requalificação  do  Centro
Histórico do Porto, numa perspectiva de defesa das comunidades locais.

5. Que proceda à requalificação do Mercado do Bolhão assente em financiamentos públicos,
procurando a disponibilização de verbas oriundas quer do Orçamento do Estado, quer de
financiamentos comunitários, preservando as suas características tradicionais de mercado de
frescos, a propriedade e gestão municipal, os seus comerciantes, a sua traça arquitectónica e
património histórico. 

Enviar cópias destas deliberações ao Sr. Primeiro-Ministro e aos demais membros do Governo, aos
Grupos Parlamentares da Assembleia da República e ao Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana.

Porto, 30 de Março de 2015
O Grupo Municipal da CDU – Coligação Democrática Unitária,

Avenida da Boavista, 931 a 936 4100-128 PORTO     ●     telefs: 226095651 a 8    ●      Fax 226097948                                 (Pág. 1 de 1)
Correio Electrónico:  pcp.cidadedoporto@gmail.com    Sítio: http://www.cidadedoporto.pcp.pt


