Comissão Permanente Portugal Novo - Assembleia de Freguesia do Areeiro
Recomendação “Pela Urgência de Acompanhamento do Bairro Permanente Portugal
Novo”
Considerando que a Comissão Permanente sobre o Portugal Novo deve a sua
constituição à identificação, por parte de todos os representantes na Assembleia de
Freguesia do Areeiro, do que representa a existência na freguesia de um bairro, com
características absolutamente originais, onde residem várias centenas de famílias, em
habitações sem condições de habitabilidade.


que o Bairro Portugal Novo tem um problema de salubridade, sem controlo
relativo à estrutura dos edifícios, numa situação completamente insustentável,
quer ao nível social quer humano.



que é um problema com mais de quatro décadas, que sucessivos governos
nacionais, camarários e de freguesia, não têm sido capazes de solucionar.



que a Comissão não tem poder de resolução dos problemas do Bairro Portugal
Novo, dado não ter poder executivo, mas procura acompanhar bem como
recomendar às entidades com poder para o efeito, vias que permitam encontrar
soluções.



que o seu papel é o de se juntar às vozes e às ações de quem procura soluções
e de quem não quer que este problema continue insolúvel, até ao dia em que
uma situação extrema aconteça, que coloque em risco a vida dos milhares de
pessoas que lá vivem.

Vem esta Comissão solicitar o apoio e colaboração da Junta de Freguesia do Areeiro.
Esta Comissão, constituída por eleitos de todos os quadrantes políticos, representa os
eleitores da freguesia, e com exceções em que se inclui o executivo da Junta de
Freguesia que sempre mostrou disponibilidade para nos receber, não conseguiu obter,
desde a constituição, qualquer resposta da Câmara Municipal ou do IHRU para audições
por parte desta Comissão.
Assim, e porque consideramos que a existência desta Comissão é importante, como
fórum onde se encontram todos os representantes dos fregueses dos Areeiro, vimos
solicitar ao Executivo da Junta de Freguesia do Areeiro que se alie à Comissão sobre o
Portugal Novo, na exigência de resposta por parte das entidades que ainda não
responderam à Comissão.
Recomendamos à Mesa da Assembleia de Freguesia que dê conhecimento desta
recomendação às entidades supracitadas e ao Ministério das Infraestruturas e
Habitação, com responsabilidade na resolução dos problemas do bairro e dos seus
moradores.
Subscrevem os representantes da Assembleia de Freguesia na Comissão Portugal
Novo
Luís Moreira - Independente
Maria Luisa Aldim – pelo CDS
João Manso Pinheiro – pela CDU
João Martins – pelo PSD
Ofélia Janeiro – pelo PS

