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Projecto de resolucào .../XIII
Acesso dos habitantes de bairros ou ncIeos de habitacöes precárias
a serviços e bens essenciáis

A persisténcia em Portugal de bairros informais ou nicleos de habitacöes precárias e sem
condiçöes condignas constitui uma preocupaçäo que exige uma urgente e eficaz atuacão do
Estado e das autarquias locals, em articulacâo. corn as comunidades, como fol devidamente
reconhecido na Resoluco 48/2017 de 17 de fevereiro da Assemblela da Repüblica.
Tratando-se em regra de respostas habitacionais para famIlias carenciadas, o dever de apoio
pblico é reforcado e urn imperativo moral e constitucional, pois “todos tern direito, para si e
para a sua famlila, a uma habitaçöo de dimensöo adequada, em condiçöes de higiene e
conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidadefamiliar.”
Reconhecendo a necessidade de intervençâo urgente no realojamento dos moradores de
bairros ou nücleos de habitacöes precárias e enquant este realojamento nâo se efectiva, é
essencial e igualmente urgente reforcar no imediato as condicöes de vida dessas famIlias,
nomeadamente, garantindo-Ihes os serviços considerados indispensáveis para a qualidade de
vida, seguranca e satide páblica e que devem ser garantidos a todos os cidadâos.
A Lel n.
2 23/96, de 26 de juiho, que consagra regras a que deve obedecer a prestaçäo de
serviços piThlicos essenclais em ordem

a

proteçäo do utente, elege, nomeadamente, os

serviços de fornecimento de água, energia elétrica, recolha e tratamento de águas residuals e
gestäo de resIduos sOlidos urbanos como direitos corn carácter injuntivo, ou seja, restringe as
situacâes que perrnitam a sua excluso ou lirnitaco.
A Assernbleia da Repüblica, através da Cornissäo de Comisso de Ambiente, Ordenarnento do
TerritOrio, Descentralizacâo, Poder Local e Habitaço, tern sido abordada por associacöes e
organizaçôes soclais que nos

tern

trazido o seu testemunho sobre a ausência de serviços

püblicos essenciais,que procurarn compensar muitas vezes através de soluçôes irregulares ou
sern as condicöes de seguranca que so exigidas e que constituem urn direito. Noutros casos
sâo os rnunicIpios, em conjunto corn as organizaç8es de rnoradores, que tern promovido o
acesso a servicos corno a energia, mas sern que se possa aplicar a tarifa social ou sequer a
responsabilizaco individual de cada agregado familiar pelo consumo que efectivamente Ihe
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diz respeito.
Compete ao Estado, através do Governo, e aos municIpios assumirem o papel de guardião dos
serviços püblicos essenclais, adoptando as medidas adequadas e necessárias para que estes
sejam prestados, de forma digna, legal e universal.
Aos municIpios, enquanto autarquias locals conhecedoras do territário que representam, cabe
proceder

a identificaco das situacôes que exigem urna urgente intervenço, sem prejuIzo das

atribuiçöes das restantes entidades piblicas, que corn os municIpios se devem articular no
sentido de assegurar uma racional e eficaz atuacäo.
Pelo exposto, os deputados abaixo assinados propöem que a Assemblela da Repüblica aprove
a seguinte resoluçâo:
A Assembleia cia Repüblica resolve, nos terrnos do n.
2 5 do artigo 166. da Constituiçäo,
recomendar ao Governo que:
1

—

Adopte corn urgência, enquanto no säo irnplementadas solucöes de realojarnento
condignas, no quadro de programas que prossigam esse objectivo, as medidas
adequadas a assegurar a prestacão do serviço püblico de electricidade aos habitantes
dos bairros e nücleos de habitaçâes precárias, no intuito de prornover a tranquilidade,
a segurança e condiçâes de vida e saide com urn mInirno de dignidade;

2

—

Para efeitos do disposto no ntmero anterior, deve o Governo, de forrna articulada
corn os municIpios e sem prejuIzo do relevante papel destes, adoptar, propor e
concertar as estratégias e medidas para, norneadamente:
a) Contribuir para a integraçâo, tranquilidade e seguranca da populaco residente e
circundante dos bairros e nücleos de habitaçöes precárias;
b) Assegurar a prestaco de serviços essenciais as populaçôes que habitam nestes
bairros e nücleos.

3

—

Assim, deve o Governo:
a) lmplementar mecanismos que assegurern que, nos bairros e niicIeos de habitaçâes
precárias devidamente identificados pelos rnunicIpios e dernais entidades piThlicas
competentes, os respectivos habitantes tenham acesso a contratos para fins
habitacionais que integrern o beneficlo da tarifa social;
b) Aprovar as rnedidas legislativas e administrativas da sua cornpetência necessárias
para assegurar, nomeadamente, a celebraçâo corn os cornercializadores de
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contratos individuals de acesso aos serviços pUbNcos essencials, em especial o
fornecimento de energia eléctrica, ajustando, se for caso disso, as formalidades
actualmente exigidas.
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