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Reunião da Assembleia de Freguesia de 09 setembro 2021 
 
Comissão Permanente Portugal Novo – Assembleia de Freguesia do Areeiro 
 
Relatório Final 
  
A Comissão Permanente Portugal Novo tomou posse em 23 de abril de 2018, tendo 
sido criada com o propósito de acompanhar os esforços e as ações desenvolvidas para 
uma solução para o Bairro Portugal Novo, e propor iniciativas que melhorassem de 
forma efetiva a vida dos moradores do bairro. 

A comissão auscultou os envolvidos na problemática do bairro, mas de algumas 
entidades nunca foi possível obter qualquer resposta ou colaboração, apesar das 
tentativas de contacto. 

No ano de 2020 as ações da Comissão estiveram praticamente paradas, muito por conta 
da pandemia da priorização das questões associadas, mas em 2021 a Comissão 
retomou as atividades e as tentativas de contactos para obtenção de respostas, 
particularmente: 

 - PSP 

 - IHRU 

 - Câmara Municipal de Lisboa 

Da PSP e do IHRU nunca obtivemos qualquer resposta aos nossos emails. 

Quanto à Câmara Municipal de Lisboa: 

Foram feitos pedidos de reunião, que acabaram por ter resposta da Câmara Municipal 
de Lisboa: 

Esta reunião aconteceu poucos dias depois de uma reportagem da TVI em que a 
Vereadora Paula Marques falava no início da solução dos problemas do Portugal Novo. 
  
A reunião realizou-se no dia 07 de abril de 2021, com a vereadora Paula Marques que 
se disponibilizou para responder a todas as questões da Comissão. Estiveram presentes 
Ofélia Janeiro (grupo de eleitos pelo PS), João Martins (PSD), João Pinheiro (CDU), a 
vereadora Paula Marques e o chefe de gabinete da vereadora, Rui Marques. 
  
Na reunião foram apresentadas várias questões pelos membros da Comissão do 
Portugal Novo, incluindo as questões das bancadas que não puderam estar presentes, 
Maria Luisa Aldim, pelo CDS, e Luis Moreira, independente. 
  
Estas questões prendiam-se quer com o esclarecimento da afirmação da solução, 
indicada pela reportagem da TVI, quer com o futuro do Bairro e a situação social e 
habitacional dos seus moradores. 
  
A vereadora começou por pedir desculpa pelo tardio agendamento de uma reunião, 
assumindo problemas de comunicação, mas também a responsabilidade pela situação. 
  
Quanto à reportagem da TVI e as suas intervenções, a vereadora esclareceu não existir 
ainda uma solução, única, para o Bairro Portugal Novo. 
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O que existe é a assunção por parte do Estado Central do problema da dívida, que é 
praticamente insanável por parte dos devedores, pelo que será o Estado a assumi-la, 
colocando o contador a zero e permitindo partir para uma solução integrada a partir de 
agora. 
  
(Note-se que, a 13 de maio, o Conselho de Ministros veio a adotar a Resolução n.º 
63/2021, publicada no Diário da República n.º 102/2021, Série I de 2021-05-26 

Cujo sumário versa: Estabelece a promoção da regularização da grave situação de 
degradação social e urbanística existente nos locais de implantação das construções 
promovidas pelas extintas CHE Bairro Horizonte, CHE Portugal Novo, Associação de 
Moradores Lisboa Nova e CHE Liberdade) 

  
De acordo com a Dra. Paula Marques a assunção da dívida pelo Estado Central 
permitiria iniciar o processo de recenseamento dos moradores, cadastramento do 
edificado e dos seus problemas e pela inclusão na solução de todas as partes 
interessadas, através da constituição de equipas multidisciplinares. Qualquer solução 
seria/será coordenada com a Junta de Freguesia do Areeiro, com os moradores do 
Bairro, com as Associações que prestam apoio ao Bairro Portugal Novo, a Segurança 
Social, as autoridades policiais, etc. 
  
Na reunião ficou explícito que este era ainda um processo ainda muito embrionário e 
que se previa longo. No entanto, a vereadora previa o início da constituição das equipas 
e do recenseamento no mês seguinte (maio) o que, pelo que sabemos, não aconteceu. 
  
Na reunião a vereadora mostrou-se ainda entusiasmada com a Comissão do Portugal 
Novo da Assembleia de Freguesia e considerou que seria uma mais-valia a sua 
participação, como observadora, nas equipas multidisciplinares e que essa constituição 
seria comunicada atempadamente. 
  
A Comissão ficou satisfeita com a reunião, mostrando-se disponível para todos os níveis 
de participação, foram enviados à vereadora os documentos produzidos até ao 
momento da reunião e foi solicitada uma linha de comunicação que mantivesse a 
comissão informada. A vereadora enviou à comissão a resolução do conselho de 
ministros, quando a mesma foi publicada. 
  
Aos emails seguintes sobre o andamento do processo não obteve a Comissão qualquer 
resposta. 

  

  

  

Conclusão: 

Em final de mandato desta Comissão, consideram os seus membros que valeu a pena 
a sua constituição e a sua utilização como meio impulsionador da manutenção do 
Portugal Novo na atenção dos eleitos da freguesia e também dos seus residentes. 

Foi também relevante o seu trabalho junto da Assembleia de Freguesia, com a 
apresentação de documentos de promoção de bem-estar no Bairro, num trabalho 
conjunto, de todas as bancadas, na procura de soluções para o Bairro Portugal Novo. 
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Este organismo não foi capaz, em alguns momentos, de manter uma atividade regular 
de acompanhamento conjunto da realidade do Bairro Portugal Novo. Em muito 
contribuiu a total ausência de respostas por parte do Estado Central, o IHRU, da Polícia 
de Segurança Pública (PSP), assim como a dificuldade em obter resposta da CML, que 
chegou com anos de atraso. A pouca atividade agravou-se com a chegada da pandemia 
da Covid-19, remetendo-a para um inevitável segundo plano.  

Foi possível ainda realizar uma última reunião, neste caso com a CML, ao fim de três 
anos de insistência, com conclusões positivas. 

No fim dos seus trabalhos esta comissão deixa uma herança que caberá aos próximos 
eleitos gerir: o compromisso da Câmara Municipal em ouvir os eleitos do Areeiro nas 
soluções do Bairro Portugal Novo. 

Esta Assembleia será fiel depositária da documentação e correspondência desta 
Comissão, caso venha a ser necessária no futuro. 

 

Lisboa, 09 de setembro de 2021 

Os membros da Comissão Permanente Portugal Novo 

 

Ofélia Janeiro 

Luis Moreira 

João Manso Pinheiro 
 
João Martins 
 
Maria Luisa Aldim 
 


