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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Che Sai Wang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o 

parecer do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Che Sai Wang, de 11 de Março de 2022, 

enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 280/E212/VII/GPAL/2022, de 

17 de Março de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 18 de Março 

de 2022:

1. e 2. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas salientou que a 

construção de habitação pública é efectuada de acordo com as Orientações de 

Concepção e Construção de Habitação Pública e as respectivas disposições 

legais vigentes da área de construção. Durante a execução da obra, as entidades 

responsáveis pela fiscalização e pelo controlo de qualidade procedem à 

supervisão de todo o processo de construção e, só após a aprovação da vistoria 

e recepção, é que a obra é entregue aos serviços utilizadores. Em relação aos 

problemas de qualidade da obra verificados durante o prazo de garantia, cabe ao 

empreiteiro proceder às devidas reparações, de forma gratuita, em conformidade 

com os termos contratuais.

3. São diversas as formas de consulta de informações que o Instituto de Habitação 

(IH) tem estabelecido, nomeadamente deslocação às instalações do IH, telefone, 

correio electrónico, correio postal, internet, bem como caixas de sugestões 

disponibilizadas no átrio das habitações sociais, de modo a facilitar a 

apresentação de opiniões e sugestões por parte dos residentes. Tendo em conta 

que os casos envolvem a privacidade de dados pessoais, o IH acompanhará e 
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responderá directamente aos queixosos que forneceram a respectiva forma de 

contacto, de acordo com o mecanismo definido.

O Presidente do IH,
Arnaldo Santos
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