
Créditos
à habitação

As medidas
do Bloco
para proteger
as pessoas



Aumento histórico do preço
da habitação

Total

Existentes

Novos

Índice de preços
da habitação



Portugal: +252€
Porto: +321€
Lisboa: +400€

Aumento do preço da habitação
nos centros urbanos
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Aumento dos novos créditos
à habitação 

2 milhões
de devedores de 
crédito à habitação 
em abril de 2022

Evolução do crédito
à habitação

Empréstimos Particulares Habitação: Novas operações (M€) Nº devedores (mil)



Aumento do valor por devedor

Stock de dívida por
devedor (milhares)



Aumento dos juros bancários

93% das prestações estão 
indexadas a taxas variáveis

Evolução das
taxas de juro

Taxa de novos empréstimos (%) Euribor 6m Euribor 12m



Aumento dos lucros da banca 

Em milhões (M€)

Bancos

Total 143.9

2020 S1

710.4

2021 S1

1270

2022 S1

783%

Δ% 22-20



Impedir o sobreendividamento face ao 
rendimento disponível

Proteger o direito à habitação e a 
manutenção da morada de família

Contribuir para a criação de resposta 
estruturais para a crise da habitação
através do aumento e diversificação
do parque público habitacional

1.

2.

3.

Os objetivos do Bloco de Esquerda



As propostas do Bloco de Esquerda

Um regime de moratórias bancárias

Impenhorabilidade da primeira habitação

Dação em Pagamento

Programa “Arrendar para Habitar”
financiado por uma contribuição especial 
sobre os lucros extraordinários da banca

Limitação da variação da taxa de esforço
no crédito à habitação

2.

3.

4.

5.

1.



Programa “Arrendar para Habitar”

Condições
de acesso:

VPT < 250.000€→

Rendimento Anual Bruto 
Corrigido < 50.000€

→

Estar em incumprimento→

Pode requerer ao Fundo “Arrendar 
para Habitar” a aquisição da 
hipoteca

Direito de ocupação do imóvel por 
prazo indeterminado segundo 
regras do “Programa de 
Arrendamento Acessível”

Direito de recompra: 10 anos

Financiamento do Fundo “Arrendar 
para Habitar” através da 
Contribuição Especial sobre os 
lucros excessivos do setor bancário: 
25% sobre os lucros que excedam 
em 10% o verificado no ano anterior



Condições
de acesso: Regras:

Taxa de esforço aumentar 
2p.p. em função do 
aumento das taxas de juro

→

VPT < 250.000€→

Variação máxima da taxa 
de esforço de 2 p.p.

→

Limite máximo da taxa 
de esforço de 50%

→

Crédito não associado
a programa “Vistos Gold” 
ou “Residente Não 
Habitual”

→

Limitação da taxa de esforço



Caso 1.

Empréstimo 100.000€; Prazo 40 anos;
Prestação em falta 30 anos (360)



Caso 2.

Empréstimo 150.000€; Prazo 40 anos;
Prestação em falta 30 anos (360)



Caso 3.

Empréstimo 200.000€; Prazo 40 anos;
Prestação em falta 30 anos (360)




