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Requerimento  

       Bairro Portugal Novo 

 

Por diversas vezes e em diferentes momentos, o eleito do Partido Comunista 

Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro, tem trazido para discussão nesta 

Assembleia, propostas para a resolução da situação vivida no Bairro Portugal Novo; 

Em consequência da comprovada inércia das entidades com responsabilidades para 

com os moradores do bairro, as propostas apresentadas pelo PCP, embora tenham 

sido aprovadas na totalidade ou parcialmente, não têm produzido resultados 

relevantes no aglomerado habitacional, nem tão pouco, nas condições básicas de vida 

dos moradores, segurança de pessoas e bens, salubridade, arruamentos, espaços 

verdes, locais de lazer e desporto, de entre outras, facto que tem conduzido ao 

agravamento e consequente degradação da situação que se vive no bairro. 

Esta constatação expõe a flagrante incapacidade da parte das diversas entidades 

públicas (Governo da República, IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia do Areeiro), cada uma na 

sua esfera de influência e de acordo com os recursos financeiros e humanos 

disponíveis, de articuladamente promoverem um plano de acção que conduza à 

melhoria das condições de habitabilidade e de vida dos moradores do Bairro Portugal 

Novo. 

Deste modo, o eleito do Partido Comunista Português requer à Assembleia de 

Freguesia do Areeiro, reunida em 5.12.2019, que questione as entidades acima 

referidas, sobre: 

- Para quando preveem elaborar um Plano de Acção que contribua para a procura 

de soluções para o Bairro Portugal Novo, considerando as competências próprias 

que cada uma terá nessa intervenção; 

- Se existem contactos/reuniões de trabalho regulares entre as entidades citadas 

e, em caso afirmativo, quais as resoluções tomadas; 

- Se alguma das entidades, por iniciativa própria, na sua área de competência, tem 

definido um plano intervenção para o bairro, que medidas já desenvolveu, quais 

João Agostinho - JFA
Carimbo



os resultados obtidos, que outras medidas prevê incrementar e em que 

momentos; 

- No caso particular da Junta de Freguesia do Areeiro, que esclareça esta 

Assembleia sobre qual tem sido a sua acção no sentido de articular esforços com 

as restantes entidades e que resultados obteve dessa sua intervenção. 

 

Lisboa, 5. 12. 2019 

O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro 

 

     

 ______________________________________ 




