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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Ausência de apoio social a família carenciada e com graves problemas de saúde que vive 

sem condições de salubridade 

Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Espinho 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

Foi recentemente tornada pública a situação dramática de uma família residente na Freguesia de Guetim, 

concelho de Espinho. Nesta família de três pessoas, existem duas com doença oncológica: o pai, de 69 anos, 

luta contra um cancro nos pulmões e ao filho, de 6 anos, foi diagnosticado um cancro no cérebro. 

A situação desta família piora pela falta de condições da sua habitação: a casa onde moram não tem as 

mínimas condições de habitabilidade, a humidade está sempre presente, os tetos estão pretos, a água escorre 

pelas portas e toda a casa é muito fria. 

É evidente que a falta de condições na habitação piora a saúde de quem está a lutar contra um cancro. Torna-

se urgente alojar esta família numa habitação condigna e cabe ao Estado e à autarquia encontrar resposta para 

esta situação, uma vez que a família não tem condições económicas para se mudar para uma habitação 

melhor. 

O pai tem uma reforma que não chega aos 500 euros e a mãe viu-lhe ser retirado o RSI. Pagam cerca de 250 

euros de renda e não têm dinheiro suficiente para comprar a medicação necessária. 

Perante uma situação de extrema gravidade, exige-se uma intervenção célere dos organismos públicos, em 

particular dos órgãos autárquicos que mais próximos deveriam estar da população. 

No entanto, e apesar de a imprensa ter feito notícia desta situação em que se encontra esta família, tarda a 

intervenção. O município tem a obrigação de mobilizar todos os recursos para o apoio a esta família, desde os 

possíveis programas de apoio da ação social local, até à atribuição de uma habitação condigna, passando ainda 

pela articulação com a Segurança Social a nível local, distrital e nacional. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, as seguintes perguntas: 

1. Tem o Sr. Presidente da Câmara conhecimento desta situação? 

2. Qual o acompanhamento que tem sido feito a esta família do ponto de vista de ação social local? 
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3. Sabe a Câmara Municipal porque razão terá sido retirado o RSI a esta família? 

4. O que está a Câmara Municipal a fazer, neste momento, para que de forma muito urgente seja atribuída 

uma habitação condigna a esta família e para que a mesma possa ser integrada em programas de ação 

social local, nomeadamente, para apoio à aquisição de medicamentos e para apoio económico? 

Palácio de São Bento, 17 de dezembro de 2014 

 

O deputado 


