
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Considerando que:

A. O Bairro de Bessa Leite é um antigo bairro camarário, situado junto da
VCI e a Rua António Bessa Leite, circunscrito pela Rua da Argentina,
onde a grande maioria dos fogos foi vendida aos moradores;

B. O Bairro  nunca teve  uma intervenção  de requalificação,  estando  a
necessitar de obras de conservação, sendo visível a degradação das
fachadas dos blocos do bairro, para além de ser mais um dos bairros
do  Porto  onde  as  coberturas  são  compostas  por  placas  de
fibrocimento que importa remover;

C. A situação social dos moradores do Bairro não permite que os custos
da  intervenção  de  requalificação  sejam  suportados  apenas  pelos
moradores,  sendo  de  sublinhar  que  a  Câmara  continua  a  ser
proprietária de um conjunto  de fogos no Bairro; 

D. Existe um problema de estacionamento no Bairro, devido sobretudo ao
estacionamento de veículos que não pertencem aos moradores, o que
para  além  das  dificuldades  de  estacionamento  dos  moradores,
provoca constrangimentos de circulação na Rua da Argentina e de
acesso a veículos de emergência e da limpeza urbana, deteriorando
as zonas ajardinadas e passeios;

E. A praceta central do Bairro se encontra a necessitar de intervenção,
nomeadamente  na  reparação  de  caminho  pedonais  e  bancos  de
jardim, para além de não possuir mobiliário urbano para depósito de
lixo;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 22  de Abril de 2014, delibera
recomendar ao seu Presidente que: 

1. Tome as diligências necessárias para assegurar a requalificação do
Bairro  de  Bessa  Leite,  em  colaboração  com  a  associação  de
moradores  local,  nomeadamente  garantindo  a  substituição  dos
telhados  em  fibrocimento, estudando  as  possibilidades  do  seu
enquadramento no programa plurianual de investimentos municipal e
de financiamento público existentes,  nomeadamente decorrentes do
novo quadro comunitário de apoio 2014-2020;

2. Instrua os serviços para ver a possibilidade de definir a zona interior
do Bairro  como área de estacionamento reservado aos moradores,
com cartão próprio de identificação, em colaboração com a associação
de moradores local;

3. Tome as diligências para aumentar a fiscalização do estacionamento
no interior do Bairro;



4. Tome as diligências  necessárias  para  estudar  as  possibilidades de
acesso  às  pracetas  interiores  do  Bairro,  ligadas  pela  Rua  da
Argentina, no sentido de garantir acesso a veículos de emergência e
da limpeza urbana;

5. Instrua  os  serviços  para  a  colocação  de  mobiliário  urbano  para
depósito de lixo na Praceta central do Bairro;

6. Tome as diligências necessárias junto dos serviços para reparar zonas
ajardinadas danificadas pelo estacionamento e os caminhos pedonais
e bancos de jardim existentes na Praceta central do Bairro;

Porto, 22 de Abril de 2014

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


