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MOÇÃO 

Por uma política social de habitação no concelho 

Numa recente reunião de Câmara de Santa Maria da Feira, uma munícipe denunciou que há 

doze anos que está há espera que lhe seja atribuída uma habitação. Disse que a resposta ao 

seu pedido tem sido sempre a de que a sua situação se qualifica para receber este tipo de 

apoio social, no entanto, até agora, ainda não o recebeu. 

A própria Câmara Municipal, pela voz da presidente em exercício na altura, admitiu a demora, 

acrescentando até que existem outros casos mais urgentes em espera, admitindo aquilo que 

era, afinal, uma evidência: a Câmara Municipal não consegue dar resposta social ao nível da 

habitação no concelho. Pois se tem uma fila de espera com casos urgentes a necessitar de 

habitação, casos que se qualificam para a atribuição dessa mesma habitação, porque razão se 

espera doze anos? 

A resposta é simples: falta habitação social no concelho de Santa Maria da Feira e faltam 

programas que promovam o arrendamento a baixo custo. E não, o chamado Mercado Social de 

Arrendamento do chamado Programa de Emergência Social do governo PSD e CDS não serve 

como resposta, tendo em conta que tem apenas cerca de 15 imóveis do concelho, com rendas 

que variam entre os 250€ e os 400€. Como se compreende, é muito pouco social, esse 

programa! 

É necessário que a Câmara garanta que todas as pessoas do concelho têm direito a uma 

habitação condigna, principalmente quando vivemos uma realidade em que as famílias 

perdem, dia a dia, o seu ordenado e as suas casas. 

Assim, esta Assembleia, reunida a 28 de dezembro de 2012,  

1. Delibera a necessidade de construção de mais habitação para fins sociais no 

concelho de Santa Maria da Feira, tendo em conta que as existentes são 

manifestamente insuficientes; 

2. Delibera a criação de uma bolsa social de arrendamento, com rendas a custo 

controlado, a partir de imóveis devolutos no concelho. 

 

Santa Maria da Feira, 28 de dezembro de 2012 

O Representante do Bloco de Esquerda 


