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Assunto: Funda9ao para a Desenvolvimento da Zona
Hist6rica do Porto

Destinataria: Min;5terio do Trabalho e da Solidariedade Social

t=xm. O Sr. Presidents da Assembleia da Republica
.:

o Grupo Parlamentar do PCP apresentou no passado dia 28 de Setembro de 2007
seja, quase

ha

1

OU

um ana atras, uma pergunta ao Ministerio do Trabalho e da

Solidariedade Social sobre a deeisao de extinguir a Funda9ao para 0 Desenvolvimento

da Zona Historiea do Porto.
Nessa altura qU8stionamos

0

processo e as raz6es que determinaram esta decisao que'

contou com 0 'apoio do PSD, CDS-PP e do centro regional d,a Seguran98 Social.

Conforms afirmamos na altura, asta decisao empobrece 0 centro hist6rico do Porto e a
capacidade de intervenl;ao sabre as familias mais carenciadas.

Esta Fundat;:ao contava com uma equipa com larga experi€mcia

de interven9c9o no

centro hist6dco e conhecedora das suas especificidades. Assim, esta decisao de
extin9ao desperdit;:a esta grande mais-valia que

ea

eapacidade de interven9ao heste
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cornplexo e dificil contexte social.

Nessa altura afirmamos que: llHavendo serias e legitimas duvidas quanta as

razoes que estao por detras desta decisao, nomeadamente interesses imobiliarios, a
verdade

e que

a Funda9~o realizou urn conjunto de aetas, no mlnimo, de duvidoso

interesse publico.
A titulo de exemplo, esta fundat;;~o adquiriu dois pradio8 em ruina

a Camara

Municipal

do Porto palo valor de 133 mil e 850 euros com verbas da seguran98 social destinadas ,

a interven y80 social."
Assim nessa altura perguntamos:

1.° Que razoes justiflcaram

0

voto favoravel par parte da SeguranC;8 Social na decisfjo

de extingl30 desta Funda98o?

2,° 0 que

e que a

popuJa98o, nomeadamsnte a mais desfavoreclda, ganha com esta

, decisao?

3,°

a que vai acontecer a interven9ao social que esta funda9ao desempenhava?

4.° Que medidas vai este Ministerio tomar para assegurar uma aferta pUblica de
equlpamentos soclais?

5,° Que medidas val

0

Ministeria tamar para salvaguardar os pastos de trabalho e evltar

o despedlmento colectivo dos trabalhadores da FundaQ8.o?

6.° Face

a existencia de indicios de gestao danosa,

pretende

0

Ministeno realizar uma

aUditoria a es1a Funda~o? Em caso de resposta negativa. Porqu~?
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Ministario do Trabalho e da Solidarledade Social, na.o obstante estar obrlgado do

ponto de vista constltuclonal a responder, nao obstante a gravldade do problema, naD

e

obstante as serlas e graves suspeitas que esta extinQao levanta, n~o respondeu
acima referida pergunta escrita apresentada pelo PCP.

Acontece que,. no passada dia 14 de Julho, foi pUbllcado em Diario da Republica a
despacho da Secretaria de Estado da Presid@ncia do Conselha de Ministros
extinguindo a Fundal;:ao para 0 Desenvalvimento da Zona Hist6rica do Porto (FDZHP).
Sabendo que a Seguran9a Social, atrav8S do seu cent~o regional tem ~m papsl
determinante nesta fase do proC6SS0 e tendo em oonte

qua

0

mesma S8 encontra

numa fase decisiva, importa assim, por um lado reaprJsentar as perguntas

I,

n~o

respondidas e questionar a Ministerio do Trabalho e da Scilidariedade Social sabre

Q

fU~uro dos traba\hadores, da ac<,;:ao social que desenvolve~ e sabre 0 destino que vai
ser dado ao patrim6nio desta Fundar;:ao.

Assim ao abrigo da alinea d) do artJgo 156 0 da ConstituiQao enos term as e para as
efeitas do 229 0 do Regimenta da Assembleia da Republica, !pergunta ao Ministerio do
Trabalho e da Solidariedade Social

0

seguinte:

1.° Que raz6es justificaram 0 voto favon3vel por parte da SjQuranga Social na decis~o

de extinc;:ao desta Fundat;ao?

2.° 0 que

e que a

populaQao, nomeadamente a mais desfavoredda, ganha com esta

decisao?

3.°

a que e que vai acontecer a intervent;ao social que esta fundacao desempenhava?

Face

a extiny;;a

da Funday;;a,· em que maldes e que tlpa de interven,aa social vai I

J

eXisti, no centro hist6rioo do Porto?
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4.° Que medidas vai ests Ministerio tamar para asssgurar uma oferta pUblica de
equipamentos sociais?

5.° Que medidas vai a Ministerio tamar para salvaguardar os pastos de trabalho e evitar
o ,despedimento colectivo dos trabalhadores da Funda<;ao7 Face

Funda9ao onde

a extinc;ao

da

eque VaG ser integrados estes trabalhadores? Com que direitos e com

que tJpo de vincula~ao?

6.° Face

a exist~ncia de indlcios de gest~o danosa,

pretende

0

Ministerio realizar uma

a'udltorla a ssta Fundagao? Em caso de resposta negativa. Porqut!l?

7.° Quantos ediffcios foram adquiridos com verbas da seguranQ8 social?

B. ll ,Que pO~II:;:ao vai a centro regional da Seguran98 Social tomar no canselho de

administragao desta Fundacao aquando da dlscussao do destino a dar ao patrim6nio
desta fundac;ao?

Palacio de S. Bento, 31 de Julho de 2008

(Jorge Machado)
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