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Assunto: Informação técnica sobre avalição a edifícios de Vale de Chícharos

Destinatário: Câmara Municipal de Seixal

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O bairro de Vale de Chícharos, habitualmente chamado de bairro da Jamaica, sito no concelho
do Seixal, resulta da ocupação de imóveis não acabados que já perdura desde os anos 80 do
século passado.
A abordagem da estabilidade estrutural dos imóveis tem sido tema frequente, em particular nos
últimos tempos.
Aliás, no âmbito das audições parlamentares realizadas no passado dia 18 de outubro essa
questão esteve sempre presente, tendo a Associação de Moradores do referido bairro entregue
a todos os Grupos Parlamentares documento sobre o assunto.
Tornou-se público recentemente que a Câmara Municipal do Seixal garantia a estabilidade
estrutural dos edifícios em consequência de uma vistoria dos serviços técnicos do município
para além de “ a autarquia” ter solicitado “também os serviços do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil2 que já teria efetuado uma primeira inspeção ao edifícios e “não identificaram
qualquer risco de colapso iminente”.
Face ao exposto, os deputados abaixo identificados requerem, ao abrigo das disposições legais
e regimentais aplicáveis, a disponibilização da informação/relatório da vistoria técnica efetuada
pelos serviços municipais, bem como a informação escrita disponibilizada pelo LNEC quanto
aos trabalhos de apreciação já desenvolvidos aos edifícios inacabados de Vale de Chícharos.
Melhores cumprimentos.
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