
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 

Considerando que:

1) O IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, é um instrumento fundamental

na prossecução das políticas públicas da habitação, do arrendamento e da reabilitação urbana.

2) O Governo lançou o programa “Nova Geração de Políticas de Habitação”, tendo criado vários

instrumentos para a concretização dos objetivos de tal programa, nomeadamente o 1.º Direito,

que tem por objetivo a promoção do acesso a “uma habitação adequada às pessoas que vivem

em situações habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar

uma solução habitacional condigna.”

3) A atuação do IHRU é fundamental para a implementação daquelas políticas de habitação.

4) Tivemos conhecimento de que a Senhora Presidente do IHRU, nomeada em novembro de

2017 para um mandato de cinco anos, apresentou, na semana passada, a sua demissão.

5) Um dos assuntos que a Senhora Presidente do IHRU estava a tratar prendia-se com as

negociações entre este Instituto e os Moradores dos bairros sociais de Guimarães.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

Ambiente e da Transição Energética, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, resposta às seguintes perguntas:



- A demissão da Sra. Presidente do IHRU vai, de algum modo, atrasar a implementação

dos instrumentos criados no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação? Para

além disso, vai atrasar as negociações com os moradores dos bairros sociais de

Guimarães?

- Qual a calendarização estipulada pelo Governo para o desenvolvimento do Programa 1.º

Direito?

- Quantos e quais os Municípios já aprovaram a respetiva estratégia local de habitação?

Palácio de São Bento, 9 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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