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Fachadas dos edifícios habitacionais estão a ser recuperadas e pintadas 

Autarquia quer 
"melhorar a vida 
de quem precisa" 

Obras estão a decorrer 

O projeto Realizar inte-
gra, numa primeira fase, 
iniciativas ao nível da habi-
tação social. Numa segunda 
fasè, segundo a vice-presi-
dente da autarquia, Con-
ceição Cabrita, vão avan-
çar ações para "melhorar a 
qualidade de vida de quem 
mais precisa". Para 2016 
está disponível uma verba 
de 1,1 milhões de euros 
para ação social. 

VILA REAL DE SANTO ANT NIO. HABITAÇ O SOCIAL 

Arranjos em bairros sociais 
chegam ao interior das casas 
INVESTIMENTO O  Autarquia está a investir, em seis bairros, um total de 2,5 milhões de euros em obras, até ao final de 2016. 
PROXIMIDADE O  Obras de cariz mais social dentro das habitações podem resolver problemas em canalizações ou infiltrações. 

RUI PANDO GOMES 

D
epois de realizar obras de 
fundo nos bairros sociais 
do concelho, a Camara de 

Vila Real de Santo António 
(VRSA) quer ir mais além e so-
lucionar os problemas internos 
de cada habitação, que afetam 
diretamente a vida dos mora 
dores. As intervenções exterio 
res já contemplaram quatro 
bairros e, até ao final do ano, a 
autarquia espera investir um 
total de 2,5 milhões de euros. 
As obras começaram no bair-

ro 112 Fogos, à entrada da cida-
de, com a recuperação das fa-
chadas e a pintura integral dos 

OBJETIVO É OUVIR MAIS OS 
MORADORES E ESTAR MAIS 
PRÓXIMO DOS PROBLEMAS 

edifícios. Seguiram depois para 
o bairro 160 Fogos, onde foi fei-
ta a impermeabilização dos te-
lhados dos edifícios, resolvendo 
as situações de infiltrações que 
se registavam no inverno. 

Neste momento, as obras de 
requalificação estão a decorrer 
no bairro da Caixa, essencial-
mente coma reabilitação e pin- 

tura de paredes. Ao mesmo 
tempo, começaram as inter-
venções no bairro da Manta 
Rota, em Vila Nova de Cacela, 
com a requalificação das cober-
turas e fachadas dos edifícios. 

A estas obras juntam-se os ar-
ranjos no bairro do Farol, em 
parceria com o Instituto da Ila - 
bitação e da Reabilitação Urba-
na, bem como as melhorias no 
bairro dos Navegantes, em 
Monte Gordo. 

Mas, a autarquia de VRSA quer 
aprofundar a sua intervenção e 
vai avançar com o projeto 'Rea-
lizar: obras sociais'. Segundou 
CM apurou junto de fonte da 
autarquia, a intenção é "chegar 
aos problemas que afetam as 
pessoas dentro das casas", 
como por exemplo "arranjos de 
canalizações ou infiltrações". A 
autarquia quer "ouvir os mora-
dores" e fazer uni acompanha -
mento mais próximo dos pro - 
blemas com intervenções pra-
ticamente "todos os meses". 

Segundo a autarquia, "esta 
nova valência irá agregar, de 
forma integrada, todas as inter-
venções concretizadas no setor 
da habitação". 


