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MOÇÃO 

Pela criação de parques infantis na freguesia de Aldoar 

Os parques infantis assumem um papel relevante no desenvolvimento integral das crianças e do seu 

usufruto do espaço público. Este tipo de equipamentos são frequentemente solicitados pelas 

populações residentes, mas também muito procurados por quem nos visita. 

O Município do Porto aderiu ao projeto da UNICEF Cidades Amigas das Crianças. E reconhecendo a 

sua importância, o Município tem vindo a investir no reforço da rede de parques infantis por todas 

as freguesias, contando-se atualmente cerca de 30 parques já espalhados pela cidade.1 

Contudo, e apesar de existirem já 4 destes parques na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro 

e Nevogilde, nenhum deles se localiza na freguesia de Aldoar (ver imagem em anexo). Em face desta 

carência, várias moradoras têm solicitado a instalação deste tipo de equipamentos também nesta 

freguesia. 

Conforme é sabido, desde há muitos anos que alguns parques que existiam nos bairros sociais – que 

são os locais onde mais população infantil se encontra – foram desaparecendo e os espaços 

abandonados, sem utilidade. 

Em maio de 2018, durante uma sessão pública, o Presidente da Câmara Municipal do Porto 

sublinhava a importância deste tipo de equipamentos, referindo “a ajuda preciosa dos presidentes 

de junta no sentido de nos identificarem os territórios e locais onde os devíamos colocar”. 

Pelos motivos expostos, e tendo em conta a importância deste tipo de equipamentos para as 

populações, a Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, reunida em 

sessão ordinária a 19 de Dezembro de 2019, delibera: 

• Manifestar ao Executivo camarário a necessidade de criação de parques infantis públicos 

também na freguesia de Aldoar. 

O Representante do Bloco de Esquerda, 

 

(remeter moção para a Câmara e Assembleia Municipal do Porto) 

	
1 https://www.publico.pt/2019/01/20/local/noticia/criancas-porto-ja-30-parques-pular-escorregar-1858475. 
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Anexo 

 

Imagem retirada do site da Câmara Municipal do Porto a 15-12-2019 (http://www.cm-porto.pt/parques-infantis). 


