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RECOMENDAÇÃO 

Pela criação do Observatório da Habitação e do  Gabinete Municipal de Apoio aos Inquilinos  

 

Muitas centenas de famílias foram forçadas nos últimos meses a abandonar os seus locais de habitação,                
principalmente no Centro Histórico do Porto e freguesias limítrofes. O cenário de especulação imobiliária,              
falta de regulação do mercado e aumento da pressão turística estão a destruir o direito à habitação na cidade                   
do Porto. A entrada em pleno vigor da Lei nº 31/2012 do PSD e CDS/PP, após o fim do período de transição de                       
5 anos, confirmou os piores prenúncios: baixou para menos de 500.000 o número total de contratos de                 
arrendamento habitacional e subiram as rendas, atingindo valores proibitivos para a maioria da população.              
Desde 2013, segundo os dados do Balcão Nacional de Arrendamento (BNA), foram instaurados 4922              
processos de despejos na cidade do Porto, a que se somam cada vez mais casos de contratos de                  
arrendamento terminados tendo por justificação “obras de remodelação profunda” ou não renovação do             
contrato. O aumento do assédio imobiliário sobre os inquilinos tem sido alvo de denúncia pública por parte de                  
associações, moradores e comerciantes, que relatam uma pressão diária exercida por proprietários e fundos              
imobiliários que adquirem as habitações tendo como pano de fundo a sua rentabilização para fins turísticos,                
como confirmou recentemente o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal. 

A vulnerabilidade dos inquilinos perante este processo tem originado uma corrida às Juntas de Freguesia por                
parte das famílias afetadas, que se confrontam com a incapacidade da autarquia em responder aos seus                
problemas. O município do Porto carece de instrumentos e meios para acompanhar e responder a esta                
calamidade social. Os efeitos da pressão turística sobre o mercado de arrendamento exigem um              
acompanhamento efetivo e um estudo atento dos seus impactos sobre o direito à habitação, assim como a                 
criação de canais de comunicação e de apoio aos inquilinos. A impossibilidade do Município proceder ao apoio                 
jurídico direto aos munícipes não impede, de todo, a criação de outros instrumento de acompanhamento e                
resposta.  

Numa cidade como a do Porto que possui há muitos anos a maior taxa de arrendamento habitacional privado                  
do país, a situação actual de expulsão de tantos residentes na Baixa torna-se ainda mais intolerável. É preciso                  
proteger os inquilinos, travar a pressão imobiliária e garantir a habitação para quem precisa. 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Porto, reunida em sessão extraordinária no dia 18 de junho de 2018,                 
recomenda ao Executivo da Câmara Municipal do Porto:  

1) A criação de um Observatório da Habitação que promova a monitorização das necessidades habitacionais               
do município, aferindo nomeadamente a capacidade de carga turística da cidade. Esta monitorização deve              
apoiar o desenho de uma estratégia que garanta soluções de habitação para quem quem vive e quer viver no                   
Porto, ajudando a corrigir as distorções do mercado.  

2) A criação, com caráter de urgência, de um Gabinete Municipal de Apoio aos Inquilinos da cidade do Porto                   
que garanta: uma linha telefónica de apoio e esclarecimento às vítimas de despejos; reforço e formação dos                 
meios humanos necessários ao apoio dado pelos serviços da Câmara e pelas Juntas de Freguesia em matéria                 
de esclarecimento e encaminhamento das soluções.  

3) Informe a Assembleia Municipal, no prazo de 30 dias da execução da presente recomendação, fazendo-o a                 
partir daí trimestralmente. 

 

 Pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, 

 Porto, 18 de junho de 2018 


