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Uma nova política de Uma nova política de 
habitação para responder habitação para responder 

às necessidadesàs necessidades

Bloco de EsquerdaBloco de Esquerda



Constituição da República Constituição da República 
PortuguesaPortuguesa

  

Artigo 65.ºArtigo 65.º
(Habitação e urbanismo)(Habitação e urbanismo)

1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de 1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de 
dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que 
preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.

3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer 3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de um sistema de 
renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação 
própria.própria.



A solução SócratesA solução Sócrates

Fundos ImobiliáriosFundos Imobiliários

offshore fiscal para os bancosoffshore fiscal para os bancos

famílias endividadas perdem as casasfamílias endividadas perdem as casas

pagam rendas que são 80% das pagam rendas que são 80% das 
prestações elevadasprestações elevadas



1º problema e solução1º problema e solução

Baixar os jurosBaixar os juros

Atrelar o crédito à habitação à taxa do BCEAtrelar o crédito à habitação à taxa do BCE



Os preços dispararamOs preços dispararam



Níveis de 
endividamento 
superiores a 
124% do 
rendimento 
das família



Um mar de dívidasUm mar de dívidas



2º problema e solução2º problema e solução

Baixar os preços do imobiliárioBaixar os preços do imobiliário

Aumentar o número de casas para Aumentar o número de casas para 
arrendamento a preços aceitáveisarrendamento a preços aceitáveis

Criar um mercado de reabilitaçãoCriar um mercado de reabilitação



Continua a construção intensaContinua a construção intensa





Necessidades imediatas de alojamento



Mé di a  
e u r op e i a : 
3 3%

Mé di a  
e u r op e i a : 
6 3 %

Porque é que não há arrendamento suficiente
em Portugal?



Mais de meio milhão de casas Mais de meio milhão de casas 
vagasvagas



Não há política pública de arrendamento



Não se reabilita!Não se reabilita!



O pacote do Bloco para a habitaçãoO pacote do Bloco para a habitação

1. Reabilitação Urbana: um programa para animar a economia1. Reabilitação Urbana: um programa para animar a economia
 300 mil casas degradadas300 mil casas degradadas
 CUSTOCUSTO: 700 milhões de euros, por 3 anos, em parceria com : 700 milhões de euros, por 3 anos, em parceria com 

empresas e proprietáriosempresas e proprietários

3. Bolsa municipal de arrendamento3. Bolsa municipal de arrendamento
 registo obrigatório de todas as casas devolutasregisto obrigatório de todas as casas devolutas
 rendas de referência estabelecidas por critérios objectivos (área, rendas de referência estabelecidas por critérios objectivos (área, 

localização, utilização)localização, utilização)
 CUSTOCUSTO: 0: 0

2. Intervenção pública  a substituir o senhorio ou o proprietário2. Intervenção pública  a substituir o senhorio ou o proprietário

Estado reabilita as casas e fica com elas durante 5 anos, alugando-asEstado reabilita as casas e fica com elas durante 5 anos, alugando-as


