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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Política Geral reuniu no dia 27 e 28 de junho de 2018 e 30 e 

31 de julho de 2018 na delegação da Terceira da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, em Angra do Heroísmo. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência 

do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o 

Projeto de Resolução n.º 106/XI – “Recomenda ao Governo Regional que intervenha 

para impedir o despejo dos moradores do Bairro de Santa Rita, no Concelho da Praia da 

Vitória, com pedido de urgência”. 

O mencionado Projeto de Resolução, iniciativa do Grupo Parlamentar do BE, deu 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 12 de maio de 

2018, com pedido de deliberação de urgência, tendo o anúncio em plenário ocorrido em 

14 de junho de 2018, pelo que, após aprovação da mesma em plenário, foi a iniciativa 

enviada à Comissão Permanente de Política Geral para apreciação, relato e emissão de 

parecer.  

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de projetos de Decreto Legislativo 

funda-se no disposto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, 

de 12 de janeiro e no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional 

dos Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento. 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia Legislativa, 

da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro. A matéria 

em apreço é competência da Comissão Permanente de Política Geral. 

 

 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

 
 

3 
 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

O presente Projeto de Resolução Recomenda ao Governo Regional que intervenha para 

impedir o despejo dos moradores do Bairro de Santa Rita, no Concelho da Praia da 

Vitória.  

O Grupo Parlamentar do BE/A propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores que recomende ao Governo Regional dos Açores que: 

1 -  Desenvolva todos os esforços, em conjunto com a Autarquia da Praia da Vitória, no 

sentido de impedir a continuação dos despejos no Bairro de Santa Rita. 

2 - Adote medidas imediatas para apoiar os moradores já notificados com ordem de 

despejo, ou já despejados, sem que estes tenham que suportar qualquer tipo de 

custo, até ser encontrada uma solução global para todos os moradores. 

3 - Dê conhecimento à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores de 

todas as diligências efetuadas no âmbito desta resolução. 

 
APÍTULO III 

DILIGÊNCIAS 

A Comissão deliberou proceder às seguintes audição, sobre esta matéria: 

- Membro do Governo com competência em razão da matéria. 

- Representante dos proprietários dos terrenos; 

- Representante dos moradores; 

- Comissão de moradores do Bairro de Santa Rita; 

- Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória;  

- Ex-Presidente da Câmara Municipal José Fernando Gomes; 

- Ex-Presidente da Câmara Municipal Roberto Monteiro; 

- Comando da Zona Aérea dos Açores; 

Concluída a primeira fase das audições, a comissão deliberou por unanimidade ouvir 

presencialmente os proprietários dos terrenos, uma vez convocados para serem ouvidos 

a 30 de julho não compareceram invocando, que não se justificava uma vez que já tinha 

sido ouvido o seu advogado, exceto um que invocou razões de saúde.  
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CAPÍTULO IV 

AUDIÇÕES 

O Deputado Paulo Mendes, na qualidade de proponente fez uma apresentação da 

iniciativa, referindo que estamos perante um problema social e que está em causa quase 

uma centena de famílias, com uma maior incidência em famílias de rendimentos 

reduzidos. Realçou, por um lado, o facto do mercado de arrendamento ter dificuldade 

em dar a resposta adequada à situação e por outro a especulação imobiliária que existe e 

torna os preços das habitações muito elevados, quase inacessíveis àqueles que habitam 

no Bairro de Santa Rita. Neste sentido, para o BE/A, o Governo Regional deve intervir 

evitando que as pessoas sejam despejadas das suas habitações. 

Referiu também que este problema agravaria o impacto social e económico resultante da 

redução de pessoal civil ao serviço na base das Lajes e que, por isso, há que envolver 

tanto a autarquia da Praia da Vitória como o Governo Regional, o qual não pode adotar 

a mesma postura do Governo da República ou a acompanhar o desenrolar dos despejos 

com medidas de alcance limitado. 

Afirmou, igualmente, que o Grupo Parlamentar do BE apresenta, na resolução, 

objetivos ou condições simples que dependem de soluções complexas, ou não, a 

concertar entre a autarquia e o Governo Regional. Estas condições pretendem evitar 

despejos, providenciar soluções alternativas condignas para as pessoas já despejadas ou 

que venham a ser despejadas, sem custos para quem entende que pagou pela sua casa e 

que a ALRAA seja informada e acompanhe o desenrolar de todo o processo de procura 

por soluções. 

Audição do representante dos proprietários dos terrenos 

Os proprietários dos terrenos foram representados pelo Dr. Álvaro Monjardino, na 

qualidade de seu advogado, que fez uma apreciação da iniciativa. 

Começou por referir que os terrenos em causa eram inicialmente propriedade de dois 

irmãos e que após a consolidação da presença militar Norte Americana na Terceira, os 

referidos terrenos foram arrendados com o propósito de serem neles construídas casas, 

mediante determinadas condições, para alojar os respetivos militares Norte Americanos 
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bem como as suas famílias. Acrescentou ainda que os primeiros contratos surgiram em 

1954, com um prazo definido, mas com renovações sucessivas. 

Em 1958, os inquilinos mudaram e deram conhecimento dos novos inquilinos para que 

se soubesse quem pagava a renda. 

Referiu também que, com a diminuição da presença militar Norte Americana, essas 

casas foram sendo desabitadas pelos seus inquilinos e adquiridas por Portugueses. 

Acrescentou que houve quem começasse a adquirir várias casas para negociar com 

Portugueses, tudo isso com o conhecimento das autoridades militares Portuguesas e 

Americanas. Referiu mesmo que, quando era efetuado um negócio entre Americanos e 

Portugueses, era elaborado um documento pelos serviços Norte Americanos, que referia 

a transferência da casa e por isso nunca existiu a transmissão da propriedade, ou seja, as 

pessoas não venderam. Contudo, os Portugueses que não estavam convenientemente 

esclarecidos sobre a matéria estariam convencidos que estavam a comprar.  

Referiu ainda que as primeiras ações de despejo por parte dos proprietários só surgem 

pelo facto dos inquilinos não efetuarem o pagamento das rendas, em 2001, e nessa 

altura esses inquilinos quando receberam as ações de despejo foram pagar as suas 

rendas com uma penalização de mais 50%, como manda a lei, e a situação ficou 

resolvida. Referiu que mais tarde voltaram a deixar de pagar as rendas e perguntou a um 

inquilino o porquê de terem deixado de pagar as rendes e que este lhe terá respondido 

que a Câmara Municipal terá dito aos moradores que não pagassem as rendas, pois o 

problema ir-se-ia resolver. Essa situação ocorre já em 2014 e no seu entendimento os 

inquilinos estão a ser vítimas de uma enorme irresponsabilidade. 

Considerou que agora a Câmara Municipal deveria abandonar a ideia de fazer 

loteamentos e sim verificar se as casas têm efetivamente condições de habitabilidade, 

tendo em conta que tudo isso que está a acontecer neste momento deve-se ao facto das 

negociações que duraram 3 anos terem sido infrutíferas. Contudo, a Câmara poderia ter 

resolvido, pois os senhorios teriam cedido os seus direitos à Câmara e esta poderia 

dispor do que lhe interessasse e, não tendo a Câmara capacidade financeira, deveria 

recorrer à ajuda do Governo Regional, que por sua vez poderia recorrer à ajuda do 

Governo central. 
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O Deputado César Toste referiu que teve conhecimento de que o valor pedido pelos 

proprietários seria de 6,3 Milhões de euros e questionou se este valor incluía a 

construção das infraestruturas. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que este valor não inclui a construção de 

infraestruturas. 

O Deputado César Toste questionou ainda qual a razão de inicialmente o valor pedido 

ser de 3,5 milhões de euros e depois passar a ser de 6,3 milhões de euros. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que quando foi solicitado este valor de 3,5 milhões 

de euros era possível fazer-se tudo por esse valor, no entanto a partir de determinada 

altura já não era possível e é por isso que o valor se alterou. 

O Deputado Paulo Mendes perguntou se o Dr. Álvaro Monjardino representa todos os 

proprietários onde estão implantados os 99 fogos. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que representa todos os proprietários. 

O Deputado Paulo Mendes perguntou se alguma vez os proprietários incentivaram a 

aquisição das casas, garantindo que mais tarde se chegaria a um acordo para a aquisição 

dos terrenos. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que os proprietários não tiveram qualquer ação 

relativamente à aquisição das casas e que a única coisa que sempre quiseram era a renda 

a que tinham direito. 

O Deputado Paulo Mendes Perguntou se as rendas eram pagas com base num prédio 

urbano ou rústico. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que eram rendas pagas com base num prédio 

rústico com autorização de construção. 

O Deputado Paulo Mendes referiu que teve conhecimento pela comunicação social que 

as rendas teriam um valor de 6 ou 9 contos, não sabendo se esses valores são mensais 

ou anuais e questionou sobre qual o valor das rendas, ou, pelo menos, um valor médio. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que o valor era variável e que tinha um mecanismo 

de atualização. 

O Deputado Paulo Mendes perguntou se poderia concluir que era cobrada uma renda 

sobre um terreno rústico como se fosse um terreno urbanizado. 
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O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que poderia concluir que as rendas pagas eram 

sobre um terreno rural com autorização para construir. 

O Deputado Francisco Coelho considerou que o problema começa na década de 50 e 

que existe um conjunto de especificidades, referindo que os contratos de arrendamento 

têm o seu início em 1954, com o conhecimento das autoridades Portuguesas.  

Referiu que não se poderá imputar ao senhorio do chão o que diz respeito à manutenção 

da casa, mas também será justo reconhecer que a valorização e as mais-valias efetuadas 

nas casas foram feitas por esses inquilinos do chão. Acrescentou ainda que os inquilinos 

do chão referem que não lhes é emitido recibo, por parte dos proprietários, referente ao 

pagamento das rendas e que não haveria a ideia de se estar a vender uma casa, pois não 

existiam documentos. 

Referiu ainda que atualmente estamos perante um bairro com luz elétrica, mas sem 

saneamento básico e questionou o Dr. Álvaro Monjardino sobre qual seria a melhor 

solução para os proprietários para que o problema se resolvesse. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que a solução deveria ser a Câmara Municipal 

fazer as vistorias necessárias às habitações, com vista a atribuir as autorizações de 

habitabilidade e permitir efetivamente que as pessoas possam transacionar as casas de 

forma legal. Acrescentou que os inquilinos já perceberam que não poderão esperar da 

parte da Câmara Municipal aquilo que lhes foi prometido antes das eleições. 

O Deputado Francisco Coelho retorquiu que esta solução implica a execução do 

saneamento básico por parte dos proprietários. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que os proprietários estão dispostos a assumir os 

encargos de todo o saneamento até à ligação à rede pública, contudo não estão dispostos 

a assumir os encargos da construção de uma rede pública de saneamento básico. 

O Deputado José San-Bento questionou se eram passados recibos referentes ao 

pagamento das rendas. 

O Dr. Álvaro respondeu que não fez essa investigação, mas acredita que sim, ainda que 

possam ter sido passados recibos que não estejam de acordo com a legislação recente. 

O Deputado José San-Bento questionou se as casas estavam e estão a ser tributadas em 

sede de IMI. 
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O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que as casas estavam e estão a ser tributadas pelo 

IMI. 

O Deputado José San-Bento questionou ainda se os contratos originais foram celebrados 

entre os proprietários dos terrenos e os cidadãos Norte Americanos e as casas por quem 

tinham sido construídas. 

O Dr. Álvaro Monjardino respondeu que os contratos foram celebrados entre os 

proprietários e os cidadãos Norte Americanos e tem a convicção de que as casas foram 

construídas por empreiteiros do Governo Norte Americano. 

 

Nota: Foram entregues pelo Dr. Álvaro Monjardino ao Presidente da Comissão e 

distribuídos aos Senhores Deputados os seguintes documentos: 

- Cópia de um artigo publicado em “A União de 2000-12-16 e 23” 

- Cópia de um recibo emitido referente a o pagamento de renda. 

- Cópia de um documento de transferência de uma casa elaborado pelos serviços Norte 

Americanos e escrito em inglês. 

 

Audição da comissão de moradores 

A Comissão de moradores é constituída pelos Sr. Lucas Almeida, Sr. Luís Carlos e Sr. 

Ângelo Barcelos. 

O Sr. Lucas Almeida tomou a palavra e fez uma apreciação genérica sobre a temática e 

começou por referir que solicitaram esta audição por entenderem que a Comissão de 

moradores é quem efetivamente representa os moradores do Bairro de Santa Rita e 

considera que a situação que os moradores estão a viver é da responsabilidade de várias 

entidades, considerando também que os moradores entendem que compraram as casas e 

quando o fizeram não existiu qualquer impedimento. Para além disso, todos fizeram 

valorizações e benfeitorias nas respetivas casas. 

O Sr. Luís Carlos acrescentou que comprou a sua casa em 1999 e quando foi morar para 

a referida casa em 2002 recebeu a primeira ação de despejo. Nessa altura procurou saber 

o que deveria fazer e pagou as rendas atrasadas. Mais referiu que existiram mais ações 

de despejo, tendo esses inquilinos recorrido à Câmara Municipal, e esta solicitou aos 
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proprietários a celebração de um contrato de comodato, o qual não se concretizou. 

Concluiu, dizendo que o processo das ações de despejo continuou e receberam 

notificações para no prazo de 20 dias deixar a habitação e nessa altura entregou a chave 

da sua casa à Solicitadora Elisabete Costa. 

 

O Sr. Ângelo Barcelos referiu que os seus pais foram das primeiras pessoas a comprar 

casas, efetuando o pagamento em várias parcelas até perfazer 3000 contos. 

Afirmou que os residentes americanos mais tarde também começaram a vender a outras 

pessoas. E no seu entendimento, o Comando da Zona Aérea deveria ter regulado todo o 

processo, pois era quem tinha autoridade para isso. Acrescentou que todas as pessoas 

tinham e têm consciência de que o chão não é deles e nunca procederam de forma 

contrária, como também nunca se negaram a pagar as rendas, apenas querendo que lhes 

seja passado o respetivo recibo comprovativo do pagamento. 

Referiu que o Presidente da Câmara da altura, o Dr. José Fernando Gomes, para garantir 

o abastecimento de água ao Bairro solicitou aos americanos que cedessem água aos 

moradores e nessa medida considera que o Bairro fisicamente existe, no entanto 

legalmente não existe, não obstante as casas estarem registadas nas finanças e pagarem 

IMI. 

Considera ainda que este é um problema político onde estão envolvidos a Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e o Ministério da Defesa. 

Referiu que foi celebrado um protocolo entre o Município da Praia da Vitória e o 

Ministério da Defesa para garantir o fornecimento de água até 2019. Contudo, a partir 

dessa data nada garante que os moradores continuem a ter água. 

Finalizou dizendo que essa comissão pretende que se procure uma solução que garanta 

o direito de propriedade aos moradores do Bairro de Santa Rita. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou se foram contatados por alguém do Governo 

Regional para tratar deste problema, se, entretanto, mais algum morador recebeu 

notificação para despejo e ainda qual era o valor das rendas cobradas. 

 

O Sr. Ângelo Barcelos respondeu que nunca foram contatados por ninguém do Governo 

Regional, mas que o Município da Praia da Vitória acionou uma verba para fazer face às 
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despesas das pessoas desalojadas, respondendo também que ainda mais ninguém 

recebeu notificação de despejo e que o valor das rendas varia entre 40 e 75 euros. 

 

O Sr. Lucas Almeida acrescentou que sente que há chantagem por parte dos 

proprietários, na medida em que estes dizem que primeiro têm de pagar as rendas e só 

depois estão dispostos a negociar. Referiu também que adquiriu uma casa há quatro 

anos atrás, porque o Presidente da Câmara lhe deu uma mensagem de esperança de que 

tudo se iria resolver. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou quem lhes disse para não pagarem as rendas. 

 

O Sr. Ângelo Barcelos respondeu que foi o antigo Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Jose Fernando Gomes. 

 

O Deputado Francisco Coelho questionou os moradores se alguma vez foi feita 

qualquer benfeitoria por parte dos proprietários dos terrenos nas casas e qual a solução 

que a comissão de moradores pretende. 

 

O Sr. Ângelo Barcelos respondeu que nunca foram realizadas quaisquer obras de 

beneficiação nas casas por parte dos proprietários, respondendo também que os 

moradores entendem que a solução passaria pela aquisição dos terrenos através de uma 

entidade mediadora e com capacidade de ter acesso aos 3 milhões de euros necessários 

para a aquisição e concretizou, dizendo que nesse dia, dia 27 de junho, o Sr. Luís Carlos 

foi ao escritório do Dr. Álvaro Monjardino e que terá referido que o valor em causa 

seria de 3,5 milhões de euros. 

 

O Sr. Ângelo Barcelos acrescentou que a Câmara Municipal, quando deu esperanças de 

que tudo se iria resolver como fez ao Sr. Lucas Almeida, criou um problema e os 

moradores estão a pagar essa irresponsabilidade. 

 

O Deputado César Toste perguntou se tinham conhecimento da existência de uma 

proposta de loteamento feita pelos americanos, se tinham conhecimento de no anterior 

mandato a Câmara Municipal da Praia da Vitória ter feito uma proposta de loteamento 

em que os moradores se comprometiam a fazer o saneamento, se tinham conhecimento 
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da existência de um acordo entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Ministério 

da Dessa Nacional e, tendo em conta que as negociações com a Câmara falharam, 

quem, no seu entendimento, seria neste momento o mediador adequado, 

designadamente o Governo Regional ou o Governo da República. 

 

O Sr. Lucas Almeida respondeu que tem conhecimento de um documento feito pelos 

americanos, mas, contudo, não considera que este documento aponte para um 

loteamento legal. Relativamente à proposta de loteamento feita pelo município também 

tem conhecimento, no entanto era um loteamento muito rígido e que obrigava à 

demolição de algumas habitações para dar lugar aos arruamentos. Considera que os 

terrenos estão muito inflacionados e que os proprietários não querem fazer qualquer 

infraestrutura de loteamento. No que diz respeito a uma nova mediação, considera que o 

Governo Regional tem instrumentos para resolver o problema de uma vez por todas. 

Deu ainda como exemplo o facto do Sr. Luís Carlos, que está a criar uma família, foi 

despejado e assumiu uma dívida. No que diz respeito ao acordo entre Município e 

Ministério da Defesa, a única coisa que sabe é que o Ministério reembolsa os 

americanos pelo consumo de água. 

 

O Deputado João Vasco Costa interpelou o Sr. Luís Carlos, tendo em conta que referiu 

que comprou uma casa e questionou como tinha comprado, a que título tinha executado 

as benfeitorias, se celebrou algum contrato promessa de compra e venda, se aceita o 

pagamento das rendas atrasadas e ainda solicitou qual o contrato de arrendamento que 

possui. 

 

O Sr. Luís Carlos respondeu que comprou a casa porque o Presidente da Câmara lhe 

disse que tudo se ia resolver e celebrou um contrato promessa elaborado no escritório do 

Dr. Borges de Carvalho, referindo ainda que pretende comprar o terreno e relativamente 

às rendas alegou que não tem forma de saber quanto é o valor que está atrasado. 

 

O Deputado Alonso Miguel questionou se o valor solicitado pela aquisição do terreno 

de 60 euros por metro quadrado inclui o valor das rendas atrasadas. 
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O Sr. Luís Carlos respondeu que lhe mandaram primeiro pagar a renda e depois então 

negociar e depreende que não inclui. 

 

O Deputado Alonso Miguel questionou ainda se todos os moradores tinham deixado de 

pagar as rendas. 

 

O Sr. Luís Carlos respondeu que existem dois que continuam a pagar e que estão a salvo 

das ações de despejo. 

 

O Deputado Alonso Miguel referiu que o anterior Presidente da Câmara, Dr. Roberto 

Monteiro, afirmou publicamente que as pessoas não iriam ser despejadas. Deste modo, 

por aquilo que se percebe desta audição, deu esperança e confiança aos moradores, 

prometendo resolver esse problema às pessoas e, neste sentido, como o Dr. Roberto 

Monteiro está convocado para vir à comissão, resta aguardar para que ele explique que 

garantias tinha para assumir tais compromissos com a população. 

O Presidente da Comissão informou que o Dr. Roberto Monteiro não poderia aceitar o 

convite da Comissão quer por na data se encontrar no estrangeiro, quer por ter 

terminado o desempenho de funções políticas sem exceções. 

 

O Deputado Manuel Pereira questionou qual a área do Bairro, se há variação de renda e 

qual o critério de cálculo e ainda se existe toponímia dos arruamentos. 

 

O Sr. Ângelo Barcelos respondeu que a área do Bairro são 49.000 metros quadrados e 

que a designação das ruas é conhecida, mas há dificuldade na identificação das ruas 

porque não estão registadas. 

 

Foram entregues ao Presidente da Comissão e distribuídos pelos Senhores Deputados os 

seguintes documentos: 

- Cópia de um contrato promessa; 

- Cópia da ata n.º 21 da reunião da Câmara Municipal; 

- Cópia de uma caderneta predial urbana; 

- Cópia de um “contract of sale”; 

- Cópia da notificação para pagamento de IMI. 
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Audição do Dr. José Fernando Gomes 

 

O Dr. José Fernando Gomes foi ouvido na qualidade de antigo Presidente da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória. 

Considerou que pelo facto de ter desempenhado o cargo de Presidente da Câmara da 

Praia da Vitória sente-se na obrigação de vir prestar todos os esclarecimentos que se 

julguem importantes e necessários. Disse ainda que considera que todos aqueles que 

desempenham ou desempenharam cargos políticos devem estar sempre disponíveis para 

prestar os esclarecimentos e dar o seu contributo sobre as mais diversas matérias. 

Começou por fazer uma apreciação genérica da iniciativa, reconheceu que esta matéria 

deve preocupar todos os responsáveis políticos. Referiu que os problemas relacionados 

com o Bairro de Santa Rita surgem já no final da sua presença enquanto autarca da Praia 

da Vitória, pois terminou o seu mandato em 2005 e os primeiros problemas surgem em 

2004. Referiu ainda que este assunto foi sempre uma preocupação enquanto exerceu o 

seu mandato e que procurou dar sempre a melhor resposta aos problemas, sempre com a 

intenção de salvaguardar o interesse das famílias do Bairro de Santa Rita. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou se na qualidade de Presidente da Câmara alguma 

vez deu indicações aos moradores no sentido de estes deixarem de pagar as rendas. 

 

O Dr. José Fernando Gomes respondeu que quer deixar bem claro que enquanto 

Presidente da Câmara ou a Câmara, nunca deu qualquer indicação para que os 

moradores deixassem de pagar as rendas, referindo ainda que o facto de não pagarem as 

rendas não levaria á resolução de qualquer problema e que procurou também manter 

sempre uma equidistância entre as partes, por se tratar de um conflito entre pessoas 

privadas. Disse ainda que é seu entendimento que as instituições públicas não devem 

interferir em situações de conflitos entre privados, salvo alguma exceção de gravidade 

acrescida. Acrescentou que nunca a Câmara a que presidiu deu qualquer tipo de apoio a 

habitação pelo facto destes não serem proprietários dos terrenos e, para além disso, a 

Câmara não conhecia os contratos porque eram feitos pelos americanos. Referiu que 
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posteriormente ao seu mandato terão existido compromissos no sentido de que esse 

problema se resolveria. 

Referiu ainda que sempre reivindicou a presença do Município na Bilateral, nunca tendo 

sido atendido e aí seria o sítio indicado para resolver esse assunto. 

 

O Deputado José San-Bento começou por registar a disponibilidade do Dr. José 

Fernando Gomes e recordou que a Comissão de moradores disse que enquanto 

Presidente da Câmara terá dado indicações para o não pagamento das rendas., 

questionando que medidas tomou no seu mandato para legalizar o Bairro de Santa Rita, 

qual a melhor solução na sua opinião, atendendo a sua larga experiência como Autarca e 

qual a sua opinião sobre a propriedade das habitações. 

 

O Dr. José Fernando Gomes voltou a frisar que, no seu mandato, nunca o Presidente da 

Câmara ou a Câmara terá aconselhado os moradores a não pagar as rendas, respondeu a 

ainda que tomou conhecimento do problema nos últimos dois anos do seu último 

mandato, mais precisamente em 2004 e 2005. Relativamente á legalização do Bairro, 

referiu que todos os investimentos feitos pelos americanos não passavam pela Câmara 

Municipal, ao abrigo do acordo da Base, ou seja, estavam protegidos desse 

procedimento e assim a Câmara Municipal não era conhecedora de qualquer 

investimento que se fizesse. Acrescentou que a sua preocupação era com os portugueses 

que estavam dependentes dos americanos quanto ao fornecimento de eletricidade e de 

água. 

 

Disse ainda que, na sua opinião, a solução não é fácil, e entende que deve ser estudado 

caso a caso, estudando o histórico, e tendo em conta que o Bairro já foi alvo de negócio 

imobiliário, a solução terá que ser justa para todos, ou seja, justa para os moradores, 

mas que não seja também imputada a todos os contribuintes. Relativamente à 

propriedade, referiu que, ao que sabe, as pessoas estavam a adquirir o direito ao 

usufruto. 

O Deputado José San-Bento questionou se, pelo facto de as habitações estarem 

dispensadas das obrigações municipais, entende que haverá responsabilidade do Estado 

Português. 
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O Dr. José Fernando Gomes respondeu que não tem dúvidas que há responsabilidade do 

Comando da Zona, porque este intervém em tudo o que acontece entre Portugueses e 

Americanos. 

O Deputado César Toste questionou se alguma vez ao longo dos seus mandatos tinha 

sido abordado pelos Comandos Portugueses ou Americanos sobre a problemática do 

Bairro de Santa Rita, se algum morador procurou a Câmara para legalização das 

moradias, se os proprietários tentaram legalizar o Bairro. 

O Dr. José Fernando Gomes respondeu que não tem conhecimento, quer dos moradores, 

quer dos proprietários, para legalizar o que quer que seja e também não tem 

conhecimento de que o Comando o tenha procurado fazer. 

O Deputado César Toste questionou ainda qual a sua opinião sobre o papel de mediador 

da Câmara Municipal. 

O Dr. José Fernando Gomes respondeu que a Câmara não pode tomar partido por 

nenhuma das partes, mas deve empenhar-se na busca de uma solução justa para todos, 

acautelando o interesse das partes, inclusivamente o interesse dos contribuintes. 

O Deputado João Vasco Costa disse que os moradores referiram que teria havido uma 

reunião numa escola de Santa Rita e questionou se era conhecedor desse facto e se no 

seu mandato fez alguma “démarche” no sentido de solucionar o problema do 

fornecimento de água. 

O Dr. José Fernando Gomes respondeu que não tem memória de qualquer reunião e que 

não fez nenhuma “démarche” relativamente ao fornecimento de água, porque a Câmara 

Municipal não tinha intervenção direta no Bairro, mas sabe que a Junta de Freguesia de 

Santa Cruz terá tido alguma intervenção. 

O Deputado Francisco Coelho fez uma apreciação, referindo que compreende que para 

as autoridades portuguesas não existiria qualquer problema enquanto a transação das 

habitações se fazia entre Americanos. No entanto, a postura dessas mesmas autoridades 

deveria ter sido outra quando passaram a existir transações das habitações entre 

portugueses e entre americanos e portugueses. Relativamente aos pagamentos das 

rendas, referiu que quem cumpriu com o seu pagamento não terá sido alvo de qualquer 

ação de despejo por parte dos proprietários. Acrescentou que se alguma vez alguma 
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entidade aconselhou o não pagamento das rendas, entende ser uma postura errada. 

Contudo, alertou que os conselhos são aceites por quem quer e está provado que não foi 

solução para o problema e que também temos de compreender a posição dos 

proprietários. Finalizou, dizendo que compreende o comportamento da Câmara 

Municipal até 2002, mas, todavia, a partir daí deveria ter merecido uma postura mais 

atenta.  

O Deputado Alonso Miguel questionou que, embora não tenha aconselhado o não 

pagamento das rendas, os moradores devem ter procurado a Câmara e qual foi a 

resposta que lhes deu.  

O Dr. José Fernando Gomes respondeu que a Câmara não teve qualquer intervenção no 

pagamento das rendas e que na verdade não entende o que levou as pessoas a deixarem 

de pagar as rendas.  

O Deputado Manuel Pereira questionou quem fazia a recolha dos resíduos dentro do 

Bairro e a manutenção dos arruamentos e se existia toponímia. 

O Dr. José Fernando Gomes respondeu que toda a recolha e tratamento de resíduos era 

feita pelos americanos, bem como a manutenção dos arruamentos, referindo ainda que 

existe um arruamento municipal que confronta com o Bairro, mas não existe nenhum no 

seu interior e não é conhecedor de toponímia dentro do Bairro. 

 

Audição do Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitoria 

 

O Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitoria, Dr. Tibério Dinis, fez uma 

apreciação genérica sobre a iniciativa, tendo distribuído pelos Sras. e Srs. Deputados um 

memorando onde faz uma caracterização social dos residentes no Bairro de Santa Rita. 

Na sua apreciação destacou o facto dos despejos terem tido início em 2010 e 2011, que 

correspondem a treze famílias, e que estão a ser acompanhadas juridicamente pela 

Câmara Municipal. Contudo, existem quatro famílias que não estão a ser apoiadas pelo 

facto do réu ser um morador americano. 

Referiu que na sequência de tudo isso foi tomada uma deliberação extraordinária em 

reunião de Câmara, que seria ratificada na reunião da Assembleia Municipal de 29 de 
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junho e assim assegurar as custas judiciais, bem como solicitar um pedido de 

deferimento em tribunal. Acrescentou que a curto prazo não se prevê que surjam mais 

despejos. 

Salientou que o esforço da Câmara Municipal nas negociações entre inquilinos e 

proprietários chegou a uma fase em que se constituiu uma comissão de peritos que 

efetuou uma avaliação dos terrenos. Essas negociações começaram da parte da Câmara 

Municipal pelo valor do chão, sendo que existia acordo entre os proprietários no valor 

de 6,5 milhões de euros. 

O primeiro processo inicia-se em 13 de abril de 2005 por um dos proprietários e o 

Município. Contudo, em 2006/2007, constata-se que não seria possível efetuar um 

loteamento parcial e teria que ser total. Acrescentou que não existe licenciamento 

camarário e que o problema não se pode resumir a fazer vistorias e a emitir 

licenciamentos. Referiu que o Município já gastou cerca de 244.000 euros nas diversas 

peças com o objetivo de efetuar um loteamento. 

Referiu que há um braço de ferro entre os moradores e os proprietários e que o 

Município estará sempre ao lado dos moradores. Acrescentou que o Município atribui 

um valor de 350,00 euros por mês a cada família para apoiar o realojamento e que a 

partir de agosto essas famílias poderão candidatar-se ao apoio às rendas do Governo 

Regional. 

O Deputado João Vasco Costa questionou se o patrocínio jurídico do Município aos 

moradores consiste no pagamento dos honorários dos advogados e de quando os 

proprietários tiveram conhecimento de que o Município teria assumido as custas de todo 

o processo de loteamento. 

O Presidente da Câmara respondeu que o patrocínio jurídico consiste no pagamento do 

advogado e custas judiciais e que desde 2006/2007 os proprietários sabem que o 

Município assumiu esse compromisso. 

O Deputado José San-Bento referiu que relativamente ao loteamento terá sido referido 

que o custo desse processo ultrapassaria um milhão de euros, o que não é verdade, e 

solicitou que aprofundasse mais esse processo de loteamento. 
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O Presidente da Câmara respondeu que o acordo teria que passar pelos registos prediais 

e que os terrenos terão que ser avaliados pela comissão de peritos e a partir dai o 

município adquiria os terrenos para proceder a respetiva venda pelo mesmo valor de 

aquisição, ou seja, teria apenas um papel de mediador. 

Relativamente á conservação das vias públicas, é uma questão complexa na medida em 

que o Município não tem competência, e sim o Ministério. Todavia, o Município 

garante as condições mínimas aos moradores, uma vez que os proprietários não têm 

qualquer tipo de intervenção. 

O Deputado José San- Bento questionou, no caso dos desalojados abandonarem as 

casas, o que podem fazer com as casas. 

O Presidente da Câmara respondeu que são casas que não possuem alvará de utilização 

e se ficarem abandonadas o município ordenará a sua demolição com as custas 

suportadas pelos proprietários e a zona será reserva agrícola onde não se poderá 

construir.  

O Deputado José San-Bento questionou como é constituída a estrutura fundiária dos 

terrenos. 

O Presidente da Câmara respondeu que são 3 artigos de 4 proprietários. 

O Deputado César Toste questionou se no atual mandato já foi procurado pelos 

proprietários e pelos moradores e questionou também se entende que há 

responsabilidade do Estado Português, questionando ainda qual foi a razão que levou a 

não haver consenso com os proprietários e ainda se a Câmara Municipal defende que as 

rendas devem ou não serem pagas. 

O Presidente da Câmara respondeu que no corrente mandato não teve qualquer contacto 

com os proprietários, contudo em 17 de fevereiro reuniu com o seu representante para 

tentarem chegar a um acordo, o qual não abdica do valor de 3 milhões de euros. 

Acrescentou que com os moradores também não reuniu, mas com a comissão de 

moradores já teve 3 reuniões. 

Na sua opinião, a responsabilidade do Estado acontece quando se dá autorização para a 

construção das referidas casas. Quanto ao aconselhamento de pagar as rendas ou não, 

considera que é uma questão mais complexa, pois implica os comprovativos de 
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pagamento e pode configurar uma situação de fuga ao fisco. 

O Deputado César Toste questionou se entende que o Governo Regional pode ou não 

comprar os terrenos como a Câmara já fez noutras situações. 

O Presidente da Câmara respondeu que o problema não é financeiro, pois o Município 

irá receber o mesmo valor que pagou. 

O Deputado Paulo Mendes questionou, dado que o seu antecessor se recusou a ser 

ouvido nesta comissão, mas como foi vereador à época, porque não se recorreu à figura 

de expropriação, um recurso admitido pelo seu antecessor para resolver este problema. 

Questionou se veria com bons olhos a distribuição dos moradores despejados, no caso 

de um despejo total, por habitação social da Região, ou da autarquia, ou enquadrada no 

programa “famílias com futuro” e ainda se concordaria, caso se concluísse que era 

cobrada uma renda sobre um terreno rústico como se fosse um terreno urbanizado. 

O Presidente da Câmara respondeu qua a expropriação é uma das soluções e que temos 

de ter em conta que as expropriações são de utilidade pública e não poderá haver a 

propriedade para os moradores. Respondeu ainda que antes de pensarmos na questão 

dos despejos totais terá que haver preocupação com o problema do fornecimento de 

água e assim terá de efetuar uma obra nos terrenos e incorporar valor neles. Referiu que 

esta não é uma situação clássica de habitação social, contudo no caso de tudo correr mal 

será sempre uma opção. Finalmente referiu que o valor das rendas corresponde a um 

prédio rústico. 

Audição da Secretária Regional da Solidariedade Social 

 

A Secretária Regional fez uma apreciação genérica da iniciativa, dando respostas às 

perguntas do BE/A, referindo que os casos conhecidos de despejos são 13 famílias e que 

o Governo Regional tem colaborado com o Município da Praia da Vitoria no objetivo 

de obter um consenso para as partes e reconheceu que o Município desenvolveu um 

papel importante de mediação na procura de se obter um preço justo para ambas as 

partes. Referiu também que o Governo Regional consagrou no PREIT a garantia do 

fornecimento da água aos moradores. 
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Considerou fundamental garantir a recuperação de algumas habitações e como as 

famílias não eram proprietárias dos terrenos foi celebrado um contrato ARAAL com o 

Município da Praia da Vitoria para a recuperação de 10 casas no valor de 75.00 euros. 

O Deputado César Toste questionou se considera que o Estado Português tem 

responsabilidade e se o Governo Regional fez alguma diligência no sentido de indagar 

essa responsabilidade. 

A Secretária Regional respondeu que quando o Governo Regional inclui no PREIT este 

problema está a obrigar o Governo da República a responder perante esta situação e a 

prova é que há uma assunção dessas responsabilidades pelo Governo da República. 

O Deputado César Toste questionou se a responsabilidade do Governo da República se 

limita ao problema da água e ao furo do Juncal. 

A Secretária Regional respondeu que é essa a responsabilidade do Governo da 

República. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou se a recebeu, até à data, algum pedido de apoio 

no âmbito destes despejos e que soluções foram indicadas. Questionou ainda, atendendo 

a que os moradores sentem que já pagaram as suas casas, no caso dos despejos já 

efetuados e aqueles que, porventura, poderão vir a ocorrer, se há soluções para 

providenciar habitação, sem custos, para os moradores. 

 

A Secretária Regional respondeu que não poderia ter nesta altura uma postura que fosse 

inquinar o processo negocial que está em curso entre os privados e que na sua opinião 

deve ser dado algum tempo para que possa terminar em bem. 

  
O Deputado Alonso Miguel questionou se o Governo Regional está disposto a encontrar 

algum mecanismo de apoio para ajudar alguém que tenha mais dificuldade em adquirir 

o terreno. 

 

A Secretária Regional respondeu que em primeiro lugar é necessário haver um acordo e 

neste caso essa será uma situação residual e que a Câmara Municipal da Praia da Vitoria 

encontrará uma solução. 
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O Depurado José San-Bento questionou, na eventualidade de todas as famílias serem 

despejadas, se o mercado habitacional da Terceira pode dar resposta. 

 

A Secretária Regional respondeu que este não é o cenário que o Governo deseja e que a 

solução deve passar por um acordo. 

 

O Deputado César Toste questionou que garantias tem de que esteja a decorrer um 

processo negocial, tendo em conta o que está a acontecer. 

 

A Secretária Regional respondeu que, como existe um contato entre os moradores e os 

proprietários, existe um processo negocial e que com a agudização do processo as partes 

podem aproximar-se. 

 

O Deputado Francisco Coelho questionou se tem conhecimento de ter sido despejado 

algum morador que tenha pago sempre as rendas. 

 

A Secretária Regional respondeu que não tem conhecimento de uma situação dessas ter 

acontecido e concluiu dizendo que a razão dos despejos é o não pagamento das rendas. 

 

Audição do representante dos moradores 

 

O Dr. Pedro Corvelo representa alguns moradores e começou por fazer uma resenha 

histórica do processo, referindo que anteriormente já teria havido um período de não 

pagamento das rendas por alguns dos moradores, os quais foram notificados desse 

incumprimento, tendo pago nessa altura as rendas atrasadas com a respetiva 

penalização. Mais tarde voltaram a não pagar, mas legalmente já não era possível 

recorrer ao mesmo mecanismo e assim os proprietários deram início às ações de 

despejo. O facto de terem deixado de pagar as rendas não conferia o direito ao 

usucapião. 

Referiu que, tendo em conta que o processo se afigurava difícil de vencer em tribunal, a 

estratégia passava por fazer arrastar o processo de forma a permitir ao município atingir 

uma solução. 
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Referiu que foi declarado pelo tribunal que os moradores sabiam que as benfeitorias 

revertiam a favor dos proprietários e logo não tinha direito ás mesmas, acrescentando 

que a Câmara solicitou que se atrasasse o processo o máximo possível. 

Referiu ainda que já há moradores que se entenderam com os proprietários e que já 

estão a pagar as rendas. 

 

O Deputado Alonso Miguel questionou se todos os inquilinos deixaram de pagar a 

renda. 

 

O Dr. Pedro Corvelo respondeu que todos aqueles que representa deixaram de pagar a 

renda. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou se os moradores negociaram em bloco ou de 

forma separada. 

 

O Dr. Pedro Corvelo respondeu que, inicialmente, a Câmara Municipal da Praia da 

Vitoria chamou a si o processo para negociar em relação a todos os afetados, contudo 

com o desfecho do processo todos sabiam que a única coisa que se poderia fazer era 

ganhar tempo. Referiu ainda que inicialmente o valor era de 6 milhões de euros e mais 

tarde baixou para 3,5 milhões de euros e a partir dai houve um distanciamento do atual 

Presidente da Câmara e do anterior quando perceberam que não conseguiam resolver 

depois de terem garantido que o faziam. 

 

O Deputado José San-Bento questionou se os moradores tivessem continuado a pagar as 

rendas se teriam sido despejados. 

 

O Dr. Pedro Corvelo respondeu que se os moradores nunca tivessem deixado de pagar 

as rendas não haveria fundamento para os despejar. 

 

O Deputado Francisco Coelho questionou se se pode considerar que exista alguma 

decisão de caso julgado em relação à propriedade das moradias. 

 

O Dr. Pedro Corvelo respondeu que tanto os moradores sabem que já estão a pagar as 

rendas, pois uma das razões alegadas para o não pagamento era a falta de recibo. 

Contudo, a falta de recibo não dá o direito a não fazer o pagamento, pois existe a figura 
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da consignação em depósito, acrescentando que o contrato tem uma natureza 

obrigacional e que as pessoas têm o direito de viver lá enquanto pagarem as rendas, mas 

nunca o direito á propriedade. 

 

Audição do Comandante da Zona Aérea dos Açores 

 

O Comandante da Zona Aérea dos Açores, Brigadeiro-General Eduardo Faria, fez-se 

acompanhar pelo Tenente-Coronel Roda, Chefe da Repartição de Logística, que é o 

responsável por essa área, fez uma apreciação do documento e referiu que embora a 

Força Aérea não seja envolvida no processo em causa, tem vontade de ajudar, referindo 

que a única ligação consiste no facto das casas terem sido construídas para alojar os 

militares americanos. 

 

O Deputado José San-Bento questionou se tem alguma informação de qual é o estatuto 

do Bairro de Santa Rita perante a Força Aérea Portuguesa, quando a instituição teve 

conhecimento de que as casas estavam a ser ocupadas por civis portugueses e se tem 

alguns documentos que possam fazer chegar á comissão. 

  
O Brigadeiro-General respondeu que o único relacionamento consiste no fornecimento 

de água ao Bairro e que a Força Aérea não tem qualquer tipo de jurisdição sobre o 

Bairro, acrescentando que todos os documentos que são públicos podem ser facultados á 

Comissão e para isso basta solicitar. 

O Tenente-Coronel Roda complementou dizendo que os documentos que existem são 

cerca de 30 contratos iniciais, bem como todo o processo de pedidos de autorização. 

 

O Deputado José San-Bento solicitou que fossem entregues todos os documentos que 

pudessem enriquecer o trabalho da Comissão. 

 

O Brigadeiro-General respondeu que o que existe são os pedidos de autorização para a 

construção das casas. 
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O Deputado José San-Bento referiu que tinha sido dito à Comissão que quando existia 

uma transação de uma casa a Força Aérea tinha conhecimento e questionou se era ou 

não verdade. 

 

O Brigadeiro-General respondeu que a Força Aérea teve intervenção na construção das 

casas, mas não teve na transação. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou se existe algum documento que defina o estatuto 

do Bairro relativamente á Base e se este alguma vez foi considerado uma dependência 

externa à Base. Questionou ainda se alguma vez existiu por parte da Força Aérea a 

intenção de expropriar o Bairro. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou ainda, se estariam na posse de um suposto plano 

de desenvolvimento da Serra de Santa Rita preparado, à época, pelo Azores Air 

Transport Station e quais as razões para não terem optado por denunciar o contrato de 

arrendamento dos terrenos, quando as moradias deixaram de ter como moradores 

militares e as suas respetivas famílias. 

 

O Brigadeiro-General respondeu que não tem conhecimento de existir algum 

documento que defina o estatuto do Bairro relativamente à Base, contudo solicitou á 

Comissão que iria averiguar a existência ou não de algum documento e que o fazia 

chegar ao Presidente da Comissão, e que também não consegue confirmar se o Bairro 

alguma vez foi considerado uma dependência externa da Base. Assumindo também que 

deveriam ter evitado a transmissão dos contratos de arrendamento de militares para civis 

e qua a Força Aérea Portuguesa deveria ter tido outra postura naquela altura. 

 

O Deputado Alonso Miguel considerou que para o benefício e sucesso dos trabalhos da 

Comissão seria necessário colocar um pouco o dedo na ferida. Afirmou que, tal como 

referiu o Sr. Brigadeiro-General, foi a Força Aérea Portuguesa que concedeu 

autorização  para  a  construção  das  casas  e fê-lo num contexto muito específico e com  

uma finalidade muito bem definida. Assim sendo, alterando-se os pressupostos iniciais e 

não se verificando as necessidades originais, nomeadamente ao nível do parque 

habitacional, não teria o Comando Português, que autorizou a construção das casas, 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

 
 

25 
 

também a responsabilidade de decidir o destino das mesmas? Poderia ter inviabilizado a 

venda das casas a civis portugueses? Podia a Força Aérea Portuguesa ter impedido toda 

esta situação? 

 

O Comando da Força Aérea Portuguesa autorizou a construção das casas, enquanto o 

Comando da Força Aérea Americana viabilizou e agilizou os contratos. Portanto, afinal 

de quem é a responsabilidade da situação a que assistimos na atualidade? 

 

O Deputado Alonso Miguel referiu ainda, que se a Força Aérea reconheceu que a única 

intervenção foi relativamente à construção das casas, como pode explicar o facto da 

Força Aérea ter ajudado a fazer os contratos de transação. 

 

O Brigadeiro-General respondeu que a intervenção foi na verdade aquando da 

construção das casas que seriam para os militares americanos e a gestão dessas casas era 

feita pela Força Aérea Americana. Contudo, reconheceu que a Força Aérea Portuguesa 

deveria ter estado mais atenta e deveriam ter acautelado essa situação. 

 

O Tenente-Coronel Roda reconheceu qua a Força Aérea Portuguesa terá de assumir 

algumas responsabilidades em todo esse processo. 

 

O Deputado Paulo Mendes questionou se o Legal Office está sob o comando português 

ou americano. 

 

O Brigadeiro General respondeu que está sob comando americano. 

 

Os documentos solicitados ao Comando da Zona Aérea dos Açores foram remetidos aos 

serviços da Assembleia. 

 

CAPÍTULO V 

SINTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Política Geral deliberou, 

por unanimidade, com os votos dos Grupos Parlamentares do PS, do PSD e CDS-PP, 

bem como da Representação Parlamentar do PCP, abster-se com reserva para plenário, 
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sendo que o Grupo Parlamentar do BE não tem direito a voto, em relação ao Projeto de 

Resolução n.º 106/XI –”Recomenda ao Governo Regional que intervenha para impedir 

o despejo dos moradores do Bairro de Santa Rita, no Concelho da Praia da Vitória”. 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a plenário 

para ser discutida. 

 

Angra do Heroísmo, 31 de julho de 2018 

O Relator 

 

Bruno Belo 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente 

 

António Soares Marinho 

 




