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Voto de Protesto 
Desocupação coerciva na freguesia de Arroios 

 
No passado dia 8 de Junho, cerca de uma dezena de seguranças privados entraram às 05:00 no Seara – 
Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, na freguesia de Arroios, com a intenção de despejar as pessoas 
que ali se encontravam. O Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, foi criado por um grupo de 
pessoas que ocupou um antigo infantário abandonado e o transformou num centro de apoio de ajuda a 
pessoas carenciadas, incluindo pessoas em situação de sem-abrigo.  
 
A ocupação deste espaço por um grupo de voluntários para alojar pessoas carenciadas e sem abrigo era do 
conhecimento da CML e PSP, a quem foi comunicado, porém não existiu qualquer resposta por parte 
destas entidades. 
 
Estranhamente, esta informação foi tornada pública pelo próprio Vereador Manuel Grilo que tem a 
responsabilidade do Pelouro dos Direitos Sociais, que curiosamente vem mais tarde dizer que “A Câmara, 
nomeadamente os pelouros com responsabilidade no licenciamento urbanístico, não respondeu aos seus 
emails e os proprietários só responderam agora”. 
 
A desocupação deste conjunto de pessoas que vivem num prédio abandonado mostra, uma vez mais, que 
não estão de todo garantidas as respostas necessárias para salvaguardar o direito à habitação e os direitos 
sociais em Lisboa. 
 
Este grave episódio leva-nos ainda a questionar a forma como a CML tem respondido e articulado a sua 
intervenção nesta área, em particular perante a situação de emergência que vivemos, e que este problema 
deve ser resolvido no plano social, exigindo uma resposta urgente a mais um problema de habitação para 
pessoas particularmente vulneráveis da cidade e a intervenção célere das entidades com responsabilidades 
nesta matéria. 
 
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, reunida no dia 16 de Junho de 
2020, delibere: 
 
Repudiar a acção desenvolvida, na desocupação coerciva levada a cabo na freguesia de Arroios, no Seara - 
Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara e a falta de respostas sociais adequadas da Câmara Municipal de 
Lisboa para o encaminhamento destas pessoas em situação de sem-abrigo.  
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