Proposta de Recomendação
Pela preservação da qualidade de vida, sossego e segurança dos moradores
residentes na Rua de Rocha Martins, nas imediações da Rua General Norton de Matos

Já se iniciaram, no território da nossa freguesia, as obras para a construção da
linha Rosa do Metro do Porto.

Tais obras afectam, principalmente, os moradores e os comerciantes residentes
na Rua de Rocha Martins, nas imediações da Rua General Norton de Matos.

É evidente que qualquer obra pública é, em abstracto, susceptível de causar
transtornos; contudo, é para nós também evidente que as entidades responsáveis
devem tudo fazer, para minorar tais inconvenientes; e, dentre tais entidades, a nossa
União de Freguesias, pela proximidade que pode ter, pode ser, se o quiser, a primeira
defensora dos interesses dos seus cidadãos.

Os moradores e os comerciantes da nossa Freguesia afectados pelas obras da
linha Rosa do Metro do Porto desconhecem as obras que ali vão ser feitas e o impacto
que vai ter na vida e no trânsito dos moradores e na rua.

Os moradores e os comerciantes da nossa Freguesia afectados pelas obras da
linha Rosa do Metro do Porto desconhecem as horas de intervenção de obra, que por
vezes colidem com o seu direito ao descanso.

Os moradores e os comerciantes da nossa Freguesia afectados pelas obras da
linha Rosa do Metro do Porto estão preocupados com a aparente falta de segurança no
resguardo da obra e que pode colocar em perigo pessoas e especialmente crianças.

Porque tais problemas podem ser minorados, com a intervenção da nossa União
de Freguesias, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida em sessão ordinária, a 10 de
setembro de 2021, delibera:

a) Recomendar ao executivo que diligencie, junto da CMP e do Metro do Porto,
a obtenção de informação detalhada sobre o projecto da linha Rosa na União de
Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória e dinamize
a sua comunicação aos residentes e comerciantes potencialmente afectados;
b) Recomendar ao executivo que sensibilize os responsáveis da obra para a
necessidade de comunicar as horas das intervenções mais ruidosas aos moradores,
sensibilizando, em especial, para a importância no respeito pelo direito ao descanso;
c) Alerte o Município do Porto para a aparente falta de segurança no resguardo
da obra e que pode colocar em perigo pessoas e especialmente crianças.
Mais delibera que, da presente recomendação, seja dado conhecimento à/ao:
a)

Assembleia Municipal do Porto;

b)

Executivo da CMP;

c)

Empresa Metro do Porto, SA;

d)

seja publicado nos lugares do estilo, no sítio oficial da autarquia e nas redes

sociais em que a mesma esteja representada.

Porto, 10 de setembro de 2021
O grupo da Assembleia de Freguesia, PSD – Partido Social Democrata

______________________________________________________

