Comissão Técnica do Fundo Revita
avança com obras em 162 primeiras habitações
- Custo total ascende a 7 milhões de euros
A Comissão Técnica do Fundo Revita - que inclui representantes dos municípios de
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, bem como técnicos da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - decidiu hoje o
processo relativo às obras de reparação ou construção de 162 primeiras habitações
afectadas pelo incêndio de Junho.
No total, as intervenções estão orçadas em 7.123.612 euros.
Estão abrangidas todas as primeiras habitações (imóveis que são a residência
principal) atingidas pelas chamas nos concelhos de Figueiró dos Vinhos (24), Góis (1),
Pampilhosa da Serra (8), Penela (4) e Sertã (10).
No caso de Pedrógão Grande são abrangidas 94 das mais de 200 primeiras
habitações danificadas. O número total deverá ser conhecido ainda esta semana.
No que diz respeito a Castanheira de Pera, vão começar de imediato os trabalhos em
37 das 73 habitações afectadas.
A União das Misericórdias Portuguesas (em pareceria com a Fundação Calouste
Gulbenkian) e a Cáritas Diocesana de Coimbra, por decisão da Cáritas Portuguesa,
vão encarregar-se da grande maioria destes trabalhos de reabilitação/reconstrução,
numa proporção aproximada de dois terços para a primeira e um terço para a
segunda.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai pagar as obras em 10 habitações,
enquanto entidades privadas (empresas ou grupos de cidadãos) se encarregam de
cinco habitações.
A partir de amanhã começam os trabalhos nos edifícios cujas obras já foram
adjudicadas.
Nos próximos dias, os municípios de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande vão
apresentar novas “listas de obras” à União das Misericórdias/Fundação Gulbenkian.
Os trabalhos nas habitações remanescentes serão da responsabilidade do Fundo
Revita, criado pelo Governo para gerir os donativos de empresas e cidadãos
portugueses.
Em anexo, o quadro-resumo das decisões tomadas na reunião da Comissão Técnica
do Fundo Revita, que esteve reunida hoje de manhã nos Paços do Concelho de
Castanheira de Pera.
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