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O PCP teve conhecimento de uma situação inaceitável de despejo de uma família com uma

situação de profunda fragilidade económica e social.

O pai, originário da Guiné-Bissau, era titular, ou co-titular com outros, de um arrendamento

social num fogo pertencente à Câmara de Cascais e administrada pela empresa municipal

Cascais Envolvente, EM.

No ano de 1998/99 a esposa, também oriunda da Guiné-Bissau, juntamente com dois filhos que

já tinha passou a viver maritalmente com o Sr. Fernando Lopes, com quem veio a ter mais três

filhos, todos nascidos nesta casa.

A filha mais nova, com 9 anos de idade, sofre de Trissomia 21, doença do foro neurológico

altamente incapacitante.

Há cerca de cinco anos, o pai abandonou a família ausentando-se para parte inserta deixando

por pagar valores de rendas que a mãe de família nunca pode saldar, ou por incapacidade

económica ou porque não lhe foi permitido faze-lo por recusa da Empresa Municipal que

alegava não ser ela a titular do arrendamento.

No passado dia 2.Julho, enquanto a mãe se encontrava ausente de casa, uma brigada da

Polícia de Choque que acompanhava civis, bateu à porta da morada onde apenas se

encontravam os filhos e intimou-os a que abrissem a porta. Informada de que a mãe estava

ausente e que não demoraria a chegar, ainda assim a Polícia insistiu e forçou a entrada,

procedendo ao despejo das crianças e à apreensão dos pertences familiares, incluindo os livros

escolares necessários aos filhos mais velhos que dias depois precisavamdeles para os exames

nacionais.

A família está presentemente alojada por caridade de uma senhora que tem casa no mesmo

bairro, onde também habita outra pessoa. Esta casa não tem condições de habitabilidade



suficientes para albergar sete pessoas, não dispõe de frigoríficonem fogão, estando a mãe e

algumas das crianças a dormir no chão.

Com o propósito de intervir no processo que corria tramites no TAFSintra, a D. Sofia solicitou em

10.03.2015 apoio jurídico junto da Segurança Socialde Cascais, onde se encontrava a pedir

resposta no exato instante em que a Polícia procedia ao despejo. Até esta data não lhe foi ainda

comunicado o deferimento ou a recusa do pedido.

Importa ainda referir que a mãe se encontra desempregada desde o passado mês de Junho, por

absoluta necessidade de acompanhar a criança deficiente que durante o período das férias

escolares necessita de cuidados permanentes.

Esta situação é inaceitável e constitui uma violação dos direitos fundamentais desta mãe e

destas crianças. Ainda mais grave é o facto do Instituto da Segurança Social ter negado uma

resposta e apoio a esta família sendo por isso, responsável direto e indireto pela situação de

vulnerabilidade destes cidadãos.

O PCP condena veementemente a ausência de qualquer resposta da Segurança e Social para

apoio e acompanhamento desta família e exige a garantia de uma solução imediata de proteção,

bem como de acompanhamento no curto prazo de uma resposta social para esta mãe e filhos,

designadamente no acesso à habitação, saúde, educação, emprego.

Solicitamos, então, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, ao

Governo, que através do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social que preste os

seguintes esclarecimentos:

Como justifica a ausência de resposta ao pedido de apoio desta família?1.

Que medidas urgentes vai tomar para garantir uma solução imediata de proteção e

acompanhamento para esta família, designadamente no acesso à habitação, saúde,

educação, emprego

2.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 22 de Julho de 2015

Deputado(a)s

RITA RATO(PCP)

DAVID COSTA(PCP)

MIGUEL TIAGO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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