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Voto de Congratutação
SRU OcidentaL
A Reabilitação Urbana representa para uma Cidade como Lisboa uma
necessidade permanente, de forma a evitar a degradação do edificado e do
espaço púbLico a níveis indesejáveis.
A atuaL situação económica e a exagerada oferta de novas construções que
se verificou no princípio deste sécuLo, quer na habitação, quer de espaços
comerciais e de serviços, provocou uma maior incidência dos investimentos
na reabiLitação urbana, tendo nos úLtimos anos sido apresentados muitos mais
projetos de reabiLitação do que de construção nova.
Das Sociedades de reabilitação urbana (SRU5), criadas em Lisboa, só uma
subsistiu, tendo a SRU OrientaL e da Baixa Chiado sido extintas.
Mesmo a EPUL, a quem de aLguma forma foram atribuídas competências nesta
área, não conseguiu dar resposta cabal em custos, ceLeridade e quaLidade que
fosse compatível com os meios disponíveis.
Mesmo neste contexto a SRU OcidentaL tem sido um exempLo notáveL de
intervenção na área da reabiLitação urbana nas freguesia de Belém, ALcântara
e Ajuda, sendo visíveL a quaLidade dos projetos, a cooperação entre os
investidores e os baixos custos administrativos que tem despendido.
PeLo exposto, o PSD propõe que AssembLeia Municipal de Lisboa, reunida em
Sessão Ordinária em 26 de Novembro de 2013, aprove Louvar a ação da SRU
OcidentaL e dos seus dirigentes, incentivando-os que continuem o seu
trabaLho na ReabiLitação do espaço urbano e do edificado nas freguesias
ocidentais de Lisboa.
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Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013
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Voto de Congratulação

Levo ao conhecimento de W Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria um Voto de Congratulação apresentado pelo Grupo Municipal do
PSD, que abaixo se transcreve.
“SRU Ocidental
A Reabilitação Urbana representa para uma Cidade como Lisboa uma necessidade permanente, de
forma a evitar a degradação do edificado a níveis indesejáveis.
A atual situação económica e a exagerada oferta de novas construções que se verificou no princípio
deste século, quer na habitação, quer de espaços comerciais e de serviços, provocou unia maior
incidência dos investimentos na reabilitação urbana, tendo nos últimos anos sido apresentados muitos
mais projetos de reabilitação do que de construção nova.

Das Sociedades de reabilitação urbana (SRUs), criadas em Lisboa, só uma subsistiu, tendo a SRU
Oriental e da Baixa Chiado sido extintas.
Mesmo a EFUL a quem de alguma forma foram atribuidas competências nesta área, não conseguiu
dar resposta cabal em custos, celeridade e qualidade que fosse compatível com os meios disponíveis.
Mesmo neste contexto a SRU Ocidental tem sido um exemplo notável de intervenção na área de
reabilitação urbana na freguesia de Belém, Alcântara e Ajuda, sendo visível a qualidade dos projetos,
a cooperação entre os investidores e os baixos custos administrativos que tem despendido.
Pelo exposto, o PSD propõe que Assenib leia Municipal de Lisboa, reunida em Sessão Ordinária em
26 de Novembro de 2013, aprove Louvar a ação da SRU Ocidental e dos seus dirigentes,
incentivando-os que continuem o seu trabalho na Reabilitação do espaço Urbano e do edificado nas
Freguesias Ocidentais de Lisboa.”
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