
            
       Assembleia Municipal do Porto 

 

MOÇÃO 

A Assembleia Municipal do Porto, a Câmara Municipal do Porto e as Juntas de Freguesia 

por políticas públicas de proteção do direito à habitação 

 

O agravamento do direito à habitação na cidade é hoje um problema incontornável. Em desrespeito pelo artº 65º da                   
Constituição,  milhares de famílias vivem uma situação dramática de grave carência habitacional.  

A juntar aos dados recolhidos pelo levantamento das necessidades de realojamento habitacional, efectuado em 2017,               
os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística sobre as rendas da habitação indicam que os novos                  
contratos de arrendamento (3.177) no Porto, apenas no último ano, atingiram um valor médio muito acima do valor                  
nacional (4,39€ por m2), inacessível à maioria dos inquilinos.  

A grande causa das crescentes dificuldades no acesso a uma habitação digna decorre da Lei nº 31/2012 de 14 de Agosto ,                     
que acentuou o desequilíbrio que já existia entre os proprietários dos imóveis e inquilinos, permitindo aumentos de                 
renda em muito superiores às reais possibilidades da grande maioria da população. O recente “Relatório de                
Estabilidade Financeira” do Banco de Portugal indica que, entre 2013 e 2017, os preços da habitação em Portugal                  
aumentaram 27% em termos reais, um valor muito superior ao observado noutros países. O maior contributo para o                  
aumento nos preços da habitação advém das compras de imóveis existentes, na sequência da procura de imobiliário por                  
parte de fundos de investimento não-residentes. Também a utilização desregrada dos imóveis para alojamento local,               
sem qualquer controlo das autarquias, está a gerar aumentos brutais no preço das casas e nas rendas.  

Os benefícios fiscais concedidos a estrangeiros que adquiram pelo menos 500.000€ de imobiliário ao abrigo dos                
chamados “Vistos Gold”, que, como alerta a OCDE, também favorecem a evasão fiscal e o branqueamento de capitais,                  
são outra das causas da especulação imobiliária que expulsa cada vez mais moradores das zonas centrais das cidades.  

Pelo exposto, a Assembleia Municipal do Porto reunida em sessão extraordinária em 18 de Junho de 2018, DELIBERA                  
manifestar ao poder legislativo: 

1. Que introduza as alterações necessárias no Regime do Arrendamento Urbano para pôr fim à completa desproteção                 
do inquilino, parte mais vulnerável na relação contratual, e remova os mecanismos facilitadores da cessação do                
arrendamento e do despejo, nomeadamente através da suspensão total dos despejos até à conclusão do processo de                 
revisão da lei das rendas; 

2. Que sejam atribuídas aos municípios as competências adequadas à regulação do Alojamento Local e à fixação de                  
quotas de uso habitacional no edificado; 

3. Que cessem os benefícios fiscais e as facilidades atribuídas a entidades não-residentes para aquisição de imóveis nos                  
centros urbanos. 

4. Remeter a presente Moção a Suas Excelências o Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro, assim                 
como a todos os Grupos Parlamentares na Assembleia da República. 

 

18 de junho de 2018 

 

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, 

 

 


