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MOÇÃO 

Pela apresentação pública do projeto para o Bairro de Aldoar 

Há vários anos que as populações e a União de Freguesias vêm reivindicando a requalificação do espaço 

público do Bairro de Manuel Carlos Agrelos (Bairro de Aldoar). Conforme referido também pelo Executivo da 

junta – por diversas vezes – o Bairro de Aldoar merece, pelas carências que são do conhecimento de todos, 

uma “maior atenção” por parte dos poderes públicos. 

Tendo sido entretanto anunciada a existência de um projeto com vista a essa requalificação, por parte do 

Município, importa, pela sua relevância para a qualidade de vida naquele bairro, que os moradores e 

moradoras possam conhecer e participar da eventual solução que venha a ser desenvolvida para o local 

onde vivem. 

Por exemplo, noutros bairros da cidade, como o da Pasteleira, a participação e o envolvimento dos 

moradores e moradoras revelou-se essencial para corrigir alguns dos problemas dos respetivos projetos 

iniciais, melhorando-os. 

Assim, entende-se ser da maior pertinência que o projeto atualmente em desenvolvimento para o Bairro de 

Aldoar possa ser apresentado, por exemplo através de sessão pública a realizar pelos serviços municipais, 

aos seus moradores e discutido ainda nas suas versões mais preliminares. 

Pelos motivos expostos, a Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, reunida 

em sessão ordinária a 29 de junho de 2021, delibera: 

1. Defender a apresentação pública de futuros projetos de requalificação dos bairros municipais da 

União de Freguesias – e respetivo espaço público – aos seus moradores e moradoras, permitindo a 

sua auscultação prévia; 

2. Apelar ao Executivo da União de Freguesias para que, junto da Câmara Municipal, diligencie para 

que as populações possam ser informadas, envolvidas e auscultadas em qualquer projeto que 

venha a avançar sobre esta matéria, designadamente o relativo à requalificação do espaço público 

do Bairro de Aldoar. 

 O Representante do Bloco de Esquerda, 

Pedro Lourenço 

 

 

 

(Remeter para conhecimento à Câmara e Assembleia Municipal do Porto) 


