
 
 

NOTA DE IMPRENSA 

Resposta aos problemas da habitação deve envolver famílias 

 

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores acusa o Governo regional do PS de insistir no 

modelo de habitação social, em vez de defender uma política social de habitação que 

envolva as famílias e os seus objetivos e que não passe pela criação de bairros sociais.  

No Plano e Orçamento para 2017, o executivo açoriano apresentou a “Agenda para a 

Habitação dos Açores 2017-2031” como a “grande bandeira de legislatura,” mas Marco 

Costa, deputado do PSD/Açores, considera que a iniciativa é o “perpetuar dos bairros 

sociais nos Açores” e o “reconhecimento do falhanço das políticas implementadas”.  

A bancada do PSD/Açores apresentou, por isso, uma proposta de alteração em sede de 

discussão do Plano e Orçamento para 2017 que visava a implementação de um programa 

para a auto-construção e a auto-reabilitação direcionado à classe média.   

A proposta do PSD/Açores acabou chumbada pelo PS.  

“O PSD/Açores defende uma política de intervenção junto das famílias nos seus objetivos 

de qualidade de habitação, envolvendo-as na solução dos seus problemas habitacionais. 

Defendemos a habitação condigna para todos sim, mas com modelos que evitem a criação 

de bairros sociais”, explicou o parlamentar social-democrata açoriano.  

Marco Costa sublinhou ainda que a avaliação do parque habitacional de um país ou de 

uma região revela muito da sua coesão social e do nível de rendimento das famílias e que, 

no caso concretos dos Açores, é mais um indicador que faz prova de como “estamos 

longe" de conseguir a Coesão Regional.  

“Existem muitas famílias, da classe média, inclusive aquelas que já beneficiaram de 

apoios no passado, que hoje não conseguem afetar verbas dos seus orçamentos para a 

manutenção das suas próprias habitações”, afirmou.  

O deputado acusou ainda a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, 

de ignorar os problemas da Habitação com que se deparam milhares de açorianos, 

notando que de outubro de 2016 a março de 2017 a governante não fez qualquer 

intervenção pública, o que constitui um “apagão" nas iniciativas do Governo em prol da 

resolução dos problemas habitacionais dos Açores.  
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