
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Considerando que:
1. Um dos pontos de entrada da cidade pela Via Norte (N14), desemboca na Rotunda  

Orlando Ribeiro com saída para Rua de Acácio Lino;

2. A Rua de Acácio Lino termina na Rua de Sousa Pinto, existindo no cruzamento um sinal 
de perda de prioridade para quem entra na Rua de Sousa Pinto, assim como uma 
passadeira para peões;

3. Estas artérias têm um tráfego automóvel intenso, incluindo de veículos pesados, numa 
zona  onde  se  encontra  o  Bairro  do  Carvalhido  e  as  Oficinas  Gerais  da  Câmara 
Municipal do Porto;

4. O  sinal  de  perda  de  prioridade  não  permite  o  escoamento  adequado  do  tráfego 
existente, dando origem a engarrafamentos, com as consequências que daí advém em 
termos de poluição e incómodos para os moradores do Bairro do Carvalhido;

5. Quando não existem engarrafamentos na Rua de Acácio Lino esta é uma artéria onde o 
tráfego automóvel circula com velocidade, apesar da existência de uma lomba redução 
de  velocidade,  com riscos  para  os  moradores,  uma vez  que  a  Rua  de  Acácio  Lino 
atravessa ao meio o Bairro do Carvalhido, mas também gerando incomodidade sonora, 
tendo em conta o ruído provocado pela passagem de pesados na referida lomba no 
acesso às Oficinas Gerais da Câmara Municipal do Porto;

6. A passadeira existente obriga os moradores, muitos deles idosos, a subir até ao fim a  
Rua de Acácio Lino para fazer a travessia da rua em segurança;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 8 de Maio de 2012, delibera recomendar ao seu 
Vereador do Pelouro de Urbanismo e Mobilidade que: 

1. Instrua os serviços competentes para estudar a possibilidade de substituir o 
sinal de perda de prioridade da Rua de Acácio Lino, no cruzamento com a Rua de 
Sousa  Pinto,  por  semáforos  luminosos,  no  sentido  de  melhorar  o  escoamento  do 
tráfego automóvel existente;

2. Instrua os serviços competentes para estudar a possibilidade de  substituir a 
lomba  redutora  de  velocidade  existente  a  meio  da  Rua  de  Acácio  Lino  por  uma 
passadeira para peões.

Porto, 8 de Maio de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


