
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:
1. A  Associação  de  Moradores  de  Massarelos  é  uma  instituição  de 

utilidade pública, que existe desde Abril de 1976, tendo como principais 
objetivos uma ação direta ao nível da habitação e ao apoio à infância e 
terceira  idade,  que  também  tem  vindo  a  desenvolver  uma  atividade 
diversificada no domínio cultural  e desportivo, mantendo uma Creche, 
um Jardim-de-Infância, um A.T.L. e um Centro de Convívio;

2. Desde Junho de 2007, esta Associação mudou a sua natureza jurídica, 
sendo atualmente uma Instituição Particular de Solidariedade Social;

3. Esta Associação foi alvo de um processo de despejo, que acabou com 
um  desfecho  favorável  ficando  o  proprietário  do  edifício  seriamente 
responsabilizado pela reinstalação da mesma, tendo ficado acordado o 
local,  o  projeto  e  uma verba para  o  apoio  da construção das novas 
instalações, mas que fica aquém do necessário e exigido pelos trâmites 
legais da atividades desenvolvidas; 

Considerando que:
A. Com a atual conjunta, que implicou a redução de subsídios públicos e 

das comparticipações mensais dos utentes, esta Associação atravessa 
graves problemas económicos, comprovados pelos últimos Relatórios de 
Contas, levando a perda de valências, despedimentos e dificuldades em 
manter o financiamento adequado da sua atividade;

B. Os  programas  públicos  de  financiamento  para  estas  áreas  estão 
fechados e não se vislumbra, no imediato  a sua reabertura;

C. No nº 4 da Alínea b) do Artigo 64º da Lei nº 169/99, compete à Câmara 
Municipal "apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
atividades  de  interesse  municipal,  de  natureza  social,  cultural, 
desportiva, recreativa ou outra";

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 28  de Fevereiro  de 2012, delibera 
recomendar ao seu Presidente que: 
1. Tome as  diligências  necessárias  junto  dos  serviços  para  estudar  as 

possibilidades e a viabilidade de um apoio e sua forma à Associação de 
Moradores de Massarelos, no sentido de contribuir para a concretização 
das suas novas instalações.

Porto, 28 de Fevereiro de 2012

O Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


