
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

1. O  Bairro  Dr.  Nuno  Pinheiro  Torres  foi  alvo  de  uma  intervenção  de 
requalificação nos seus onze blocos por parte da Câmara Municipal do 
Porto, que orçou os 4 milhões de euros, tendo sido um dos focos da 
intervenção o encerramento das caixas de escadas;

2. Quase  dois  anos  passados  após  esta  intervenção,  verificam-se 
sobretudo ao  nível  das  caixilharias  e  portas  de acesso,  em diversos 
blocos e entradas, situações de deterioração das mesmas, que pela sua 
dimensão e qualidade não parecem conducentes com um bairro que foi 
há pouco tempo intervencionado;

3. Em  algumas  entradas,  as  incrustações  de  interruptores  e  demais 
instalação elétrica  ocorram sem a devida reparação das paredes onde 
estas se localizam;

4. Em diversos sítios os passeios apresentam sinais de aluimento, criando 
poças de água e dificultado a circulação pedonal; 

5. Junto ao Bloco 2, Entrada 86 ocorreu um aluimento do terreno, havendo 
agora  uma  presença  de  água  que  se  estende  por  toda  a  zona 
ajardinada,  provocando  a  presença  de  mosquitos  e  um  cheiro 
nauseabundo;

6.  A  zona  verde  envolvente  do  Bairro  apresenta  fortes  sinais  de 
degradação e a necessidade urgente de uma intervenção;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 24 de Abril de 2012, delibera 
recomendar ao seu presidente que: 

1. Tome as  diligências  necessárias  para  que  seja  efetuada  uma 
identificação  dos  problemas  existentes  no  Bairro  Dr.  Nuno  Pinheiro 
Torres, sobretudo ao nível das caixilharias e instalações elétricas nas 
caixas das escadas, em colaboração com a Associação de Moradores e 
os gestores de entrada existentes, no sentido da sua reparação;



2. Instrua  os  serviços  a  averiguar  as  causas  dos  aluimentos  em 
zonas pedonais e verdes, nomeadamente junto ao Bloco 2, entrada 86, 
no sentido da sua posterior resolução;
3. Instrua os serviços a proceder a uma ação de limpeza das zonas 
verdes, nomeadamente na confrontação com a Travessa da Mouteira e 
nas zonas envolventes do Bloco 1 a 3.

Porto, 24 de Abril de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


