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Em defesa dos Arrudenses, sempre! 

A Senhora Deputada Filipa Roseta, em declarações ao Jornal Valor Local, perdeu uma 

oportunidade… 

Com a resposta apresentada, a Senhora Deputada só demonstra que desconhece ou está mal 

informada sobre Arruda dos Vinhos, e concretamente sobre a sua Estratégia Local de 

Habitação (já agora, aprovada por UNANIMIDADE na Assembleia Municipal), a tal que foi a 

primeira a ser apresentada a nível nacional. Nesta ELH está muito claro que o que se defende 

em termos de políticas de habitação é de facto uma política de habitação integrada, cito 

apenas o objetivo estratégico definido na referida ELH provavelmente mais ambicioso nesta 

sede: “Desenvolver estratégias para promover o crescimento de habitação social integrada em 

meio urbano envolvente – introduzir em urbanizações novas uma percentagem de habitação 

social, como contrapartida urbanística, de modo a afirmar ainda mais a estratégia de 

integração social, após implementação dos necessários instrumentos legais a nível superior, 

habilitados para o efeito.” 

Mais, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos tive ocasião de 

participar na discussão pública/consulta pública da nova geração de políticas de habitação, 

lançada pelo Governo da República, tendo nessa altura, enviado comunicação escrita no dia 4 

de Dezembro de 2017 para o endereço politicadehabitacao@mamb@gov.pt onde, entre 

outras questões é sugerido: 

- criação de uma Lei de Bases da Habitação que pudesse ser regulamentada criando condições 

para que a legislação que lhe desse corpo (seja a nível de lei formal ou material, incluindo 

regulamentação municipal), permitisse que o Estado (Central, Regional ou Local), obrigasse os 

promotores de operações de loteamentos, ou edificação/remodelação de prédios a constituir 

em propriedade horizontal, a ceder a propriedade a favor do Estado ou das Autarquias de uma 

percentagem dos mesmos (devidamente proporcional à dimensão dos imóveis em causa), para 

efeitos de colocação pelo Estado no mercado de habitação social (renda apoiada, acessível, 

bonificada etc.). Com esta medida não só se melhoraria as questões de inclusão social, como de 

segurança e também de finanças públicas, visto que se permitiria construir efetivamente 

habitação social sem custos diretos para o Estado numa primeira fase (investimento inicial a 

cargo do privado); 

Portanto sobre as opções de necessidade de integração de políticas sociais de habitação, por 

parte do Executivo Municipal Arrudense estamos falados, encontrando-se a Câmara já a 

estudar com o seu gabinete jurídico e após regulamentação da Lei de Bases da Habitação (Lei 

n.º 83/2019 de 3 de Setembro), formas de legalmente implementar tais objetivos estratégicos 

já aprovados pelos órgãos municipais competentes. 

Mas falar de incentivos à requalificação urbana é mais uma vez desconhecer ou estar mal 

informada sobre a realidade de Arruda dos Vinhos e o trabalho que tem sido feito. Temos 

neste momento duas ARU’s (áreas de requalificação urbana) na sede de concelho, e estamos 

já a discutir com as Juntas de Freguesia a constituição de ARU’s nas outras Freguesias, algo que 

foi já aprovado na Assembleia Municipal nas opções do plano e orçamento para 2021. Nestas 

ARU’s estarão fixados um conjunto de incentivos para a requalificação urbana. Desconhece ou 

está mal informada sobre o projeto do ArrudaLab que iremos lançar o respetivo concurso no 

primeiro semestre de 2021 (inserido em plena zona Antiga de Arruda), desconhece ou está mal 
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informada sobre os nossos regulamentos municipais de edificação que são dos mais sensíveis e 

que reduzem mais taxas em termos de reabilitação urbana sobretudo para jovens casais.  

Em termos de incentivos para fixação de investimentos/emprego, a Senhora Deputada 

desconhece ou está mal informada sobre o nosso PIEMA (regulamento de projetos de 

interesse para o municípo de Arruda), sobre o nosso pacote fiscal (que tem vindo a ser 

reduzido, ao contrário de tempos anteriores em que as taxas eram cobradas praticamente no 

máximo), que é o mais “amigo de sempre” para famílias e empresas, e em termos de derrama 

isenta os novos investimentos de há muitos anos a esta parte. A Senhora Deputa desconhece 

ou está mal informada que Arruda dos Vinhos, antes do efeito pandémico, com efeitos a 

Dezembro de 2019, segundo os dados oficiais, tinha uma taxa de desemprego abaixo dos 

parâmetros da OCDE para pleno emprego (em função da população ativa residente). E vamos 

continuar este caminho de procurar o pleno emprego, como objetivo estratégico!  

Infelizmente a Senhora Deputada perdeu uma grande oportunidade para pedir desculpa aos 

Arrudenses, que tal como eu, nos sentimos ofendidos na nossa dignidade… Como se Arruda ou 

os Arrudenses não fossem suficientemente dignos de conseguir fazer o seu trabalho e ser 

recompensados por isso, independentemente do Governo em funções, era o que faltava! Errar 

é natural, a todos pode acontecer, e a mim já me tem acontecido, reconhecer os erros e pedir 

desculpas isso já não estará ao alcance de todos. 

Referir ou questionar se os Arrudenses querem um bloco de habitação à entrada da vila é 

desconhecer o projeto na sua plenitude. É que para além de um bloco habitacional novo de 15 

fogos, haverá a requalificação de outros 16 fogos já existentes e que apresentavam um nível 

de degradação extraordinariamente avançado e que é do conhecimento de todos, excepto 

daqueles que apenas vêm a Arruda com o propósito de “pedir” votos em vésperas de eleições 

nacionais, e que punha em causa a dignidade habitacional dos seus residentes. Para além 

disso, haverá requalificação de espaços exteriores, aproveitamentos de águas pluviais, horta 

comunitária, auditório ao ar livre, e não estamos a falar de criar um gueto mas de um bairro 

social que terá mais 15 fogos de facto mas numa zona em que está perfeitamente integrado e 

estabilizado pois até se pode dizer que aquele bairro, construído na década de 40/50 do Século 

XX, é anterior à construção de muitas outras habitações que se foram construindo nas suas 

imediações. Acaba por ser contraditório por parte da Senhora Deputada, defender integração 

social, e pronunciar-se contra a requalificação deste Bairro que está perfeitamente inserido e 

integrado.   

A forma como a Senhora Deputada apela aos Arrudenses para nas próximas autárquicas 

pensarem o seu futuro só vem demonstrar que na Assembleia da República prestou um 

serviço por “encomenda”, o que é lamentável, e coloca em causa as decisões sufragadas 

eleitoralmente. A requalificação do Bairro João de Deus era uma das principais linhas de força 

no programa eleitoral apresentado a votos e que mereceu a confiança maioritária dos 

eleitores que participaram nas eleições autárquicas de 2017, a sua execução é apenas executar 

a vontade maioritária dos eleitores Arrudenses. Estou certo que os Arrudenses, como sempre 

fizeram e souberam, saberão, em plena liberdade, escolher de entre os projetos autárquicos 

que se apresentarem a votos em 2021 aqueles que poderão representar melhor a prossecução 

dos seus interesses, e não precisarão dos “conselhos” da Senhora Deputada, que apenas 

revela fraco conhecimento da realidade Arrudense, concretamente das condições de vida do 

seu Povo, e que revela com este apelo mais um sinal de menorização aos Arrudenses que vêm 
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colocada em causa a sua capacidade de livre escolha, como se precisassem dos conselhos da 

Sra. Deputada para saber o que fazer com o seu voto… 

Sim senhora Deputada Filipa Roseta, Arruda dos Vinhos chegou primeiro ao programa primeiro 
direito e por isso o bairro João de Deus já está a receber obras que nunca antes tinha visto... 
Mas haverá mais senhora Deputada, terei todo o gosto em convidá-la a estar presente no 
lançamento do concurso da construção da Variante à Vila de Arruda (no primeiro trimestre de 
2021) que será uma das primeiras obras do PNI2030 (programa nacional de investimentos 
2030) a ser lançada, e poderá constatar in loco, se nos der o gosto da sua presença, de que 
fibra os Arrudenses são feitos... Pessoas que não desistem de lutar por aquilo em que 
acreditam! “ 


