PELO DIREITO À HABITAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA TORRE
Os moradores do Bairro da Torre, em Camarate e as organizações abaixo assinadas interpelam a
Câmara Municipal de Loures (CML) e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para o
seguinte:

1 - Os moradores do Bairro da Torre, que aí residem há vários anos, apesar de não estarem
inscritos no PER (Programa Especial de Realojamento, 1993) e, consequentemente não terem
direito ao realojamento através deste programa, mantém o seu direito, inalienável, à habitação
previsto nas cartas de direitos humanos e no art.º 65 da Constituição da República Portuguesa;

2 - Muitos dos moradores do Bairro da Torre têm rendimentos muito baixos ou não têm qualquer
rendimento. Existem também muitas crianças, famílias monoparentais, pessoas com problemas
graves de saúde ou deficiência, e pessoas com mais de 65 anos de idade. Perante essa realidade, o
acesso à habitação e a sua manutenção no mercado livre de arrendamento é impossível;

3 - A CML, reconhecendo as dificuldades no acesso à habitação, acedeu recorrer ao programa
Prohabita (do IHRU, substitui PER), na vertente de apoio a alojamento de emergência por um
período até 2 anos; Acontece que os moradores na sua tentativa de aceder a este se têm deparado
com vários problemas: inexistência dos documentos a apresentar por parte dos senhorios, para
juntar à candidatura; as casas a arrendar têm preços muito elevados (sempre mais de 400 euros) e
torna-se impossível aos moradores entrarem na casa, pagar o mês devido e o de caução, e
manterem-se na casa à espera da aprovação da candidatura durante alguns meses. Ao fim de dois
anos de apoio temporário, uma parte muito considerável dos moradores não terá meios para se
manter na casa e não terá qualquer outra alternativa. Também algumas famílias, por serem da
comunidade cigana ou africana, têm sentido a discriminação por parte de senhorios que, por
racismo, se recusam a alugar as suas casas;

4 - Os problemas enunciados poderão ser ultrapassados através da candidatura da CML a outras
modalidades do mesmo programa Prohabita. Entre várias, existe a possibilidade, mais adequada à
realidade específica destas famílias, de a Câmara se candidatar ao art.º 12 do D.L. 54/2007 de 12 de
Março, em que a Câmara poderá alugar casas (se devolutas, maior será o apoio) e sub-alugar às
famílias, que pagarão de acordo com as suas possibilidades, por um período de 12 anos. Esta
modalidade é mais adequada às situações de vulnerabilidade, mais consistente e,
simultaneamente, combate a realidade transtornante das casas vazias no mercado de habitação.

Entendemos que a CML e o Estado Central têm responsabilidades inerentes e não poderão arranjar
nenhuma alternativa que não defenda, de forma intransigente e consistente, a dignidade humana.
Apresentamos também alternativas concretas que asseguram os direitos e a dignidade das
pessoas, assim como as responsabilidades do Estado no desenvolvimento de uma política de
habitação para todos.

Aguardamos uma resposta e desejamos os nossos melhores cumprimentos.

Os cidadãos e cidadãs abaixo assinados, os moradores e moradores do Bairro da Torre e as
organizações solidárias.
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