
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na sequência de uma visita realizada por um grupo de Deputados e Deputadas ao

“Acampamento da Comunidade Cigana” em Meães, Concelho de V. N. Famalicão, verificámos

que, num terreno privado, propriedade de membros da comunidade, existem 17 casas em

condições extremamente precárias, sem condições para habitabilidade e com graves riscos para

as pessoas. São casas sem saneamento básico, sem eletricidade, sem acesso à rede de água e

sem segurança onde vivem vários agregados familiares, estimando-se que ali habitam entre 80

a 100 pessoas.

Segundo informação recolhida junto da Comunidade e de Autarcas do Partido Socialista que

acompanharam a visita, o facto do terreno ser privado tem sido o argumento usado pela Câmara

Municipal para não ter tido, até hoje, qualquer iniciativa para a solução desta situação.

Verificámos que não existe água canalizada, não existe eletricidade, nem existe rede de

esgotos. No terreno circundante às casas existe muita sucata e lixo constituindo risco para a

saúde de quem ali reside.

Assim sendo, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º e nos termos do artigo 229º do Regimento da

Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar à Secretária de Estado da

Habitação:

1 - Tem o Governo, através do IHRU ou de outra fonte, conhecimento deste “acampamento”?

2 - Caso não exista conhecimento da situação descrita, irá a Secretária de Estado da Habitação

averiguar esta situação junto da Câmara Municipal de V. N. Famalicão ou de outras entidades

competentes para o efeito?

3 - Verificada a situação, irá a Secretária de Estado da Habitação procurar soluções, dentro da

legislação em vigor e dos instrumentos que tem ao seu dispor, para retirar estas pessoas da

situação de precariedade e insalubridade em que habitam?



Palácio de São Bento, 8 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

CATARINA MARCELINO(PS)

JOAQUIM BARRETO(PS)

NUNO SÁ(PS)

MARIA AUGUSTA SANTOS(PS)

HUGO PIRES(PS)

PALMIRA MACIEL(PS)

SÓNIA FERTUZINHOS(PS)

LUÍS SOARES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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