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Apresentado por: Moisés Salvador Coelho Ferreira (BE) 

Assunto: Habitações sociais vazias 

De acordo com o ponto 1 do artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “Todo 

ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 

bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.  

No entanto, o direito à habitação continua a não fazer parte da realidade de muitas famílias em 

Portugal. No concelho de Santa Maria da Feira a realidade não é diferente. Para além do 

modelo de habitação social praticado no concelho, um tipo de habitação replicado um pouco 

por todo o país, que segrega e exclui, criando um estigma em torno dos habitantes de bairros 

de habitação social, não consegue sequer responder às necessidades de habitação económica 

e social. 

Esta questão nunca foi resolvida no concelho, tendo inclusive aumentado de forma exponencial 

com aplicação das políticas de forte austeridade por parte do governo PSD/CDS, que, 

associadas ao aumento do desemprego e dos baixos salários, levou à incapacidade de muitas 

famílias em pagar as rendas ou os empréstimos bancários das suas habitações, levando a um 

grande número de despejos e colocando um grande número de famílias em situações de 

vulnerabilidade. 

No bairro social de Nogueira da Regedoura encontramos 6 habitações sociais vazias, ao 

mesmo tempo que existem inúmeros de pedidos de habitação social. Algumas destas casas 

estão desabitadas há muitos anos e já se encontram muito deterioradas por estarem vazias, 

fechadas e sem qualquer tipo de manutenção. 

É incompreensível que existam casas de habitação vazias, a degradar-se, quando seria 

necessário atribuí-las a tantas famílias que delas necessitam. 

O Bloco de Esquerda quer explicações claras por parte da Câmara Municipal. Por que razão 

não faz o mínimo investimento nestas habitações? Quantas famílias estão neste momento à 

espera de habitação social? Por que razão está a Câmara Municipal a negar uma habitação 

social a várias famílias que delas necessitam? 



 

De facto, não conseguimos compreender o facto de a Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira manter vários fogos de habitação social desocupados, o que constitui mais um ataque ao 

direito à habitação. Esta realidade é bastante penalizadora para as pessoas que necessitam de 

aceder à habitação social no momento de maior fragilidade nas suas vidas.  

O Bloco de Esquerda, nos termos legais e regimentais aplicáveis, vem por este meio requerer 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira que diligencie junto da 

Câmara Municipal para que responda às seguintes questões: 

1. Qual a razão para a existência, no bairro social de Nogueira da Regedoura, de 6 

habitações vazias? 

2. Quantas habitações tem a autarquia vazias em todo o concelho? 

3. Quantas famílias de Nogueira da Regedoura solicitaram habitação social? 

4. Quantos pedidos de habitação deram entrada na autarquia até à presente data? 

 

 

Santa Maria da Feira, 21 de fevereiro de 2017 

 

O eleito municipal, 

Moisés Salvador Coelho Ferreira 


