
           
      Assembleia Municipal do Porto 

RECOMENDAÇÃO 

Pela criação e reforço de respostas públicas de habitação 

 

O direito à habitação enfrenta uma grave crise, que no Porto adquire contornos preocupantes, fruto da conjugação de de diversos                    
factores, entre eles, a liberalização das leis do arrendamento urbano e a falta de regulação da atividade turística, nomeadamente no                    
que diz respeito ao Alojamento Local. 

O levantamento, em 2017, das necessidades de realojamento habitacional identificou quase 2.100 agregados familiares da cidade do                 
Porto em situação de grave carência habitacional. Número agudizado pelo aumento destes valores nos concelhos limítrofes, com a                  
Área Metropolitana do Porto a atingir 19,73% do total de 25.762 famílias como estando em situação habitacional claramente                  
insatisfatória (Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional executado pelo Instituto de Habitação e              
Reabilitação Urbana -IHRU). 

Apesar de não abranger todos os casos de carência habitacional na cidade, o número apurado revela um agravamento significativo da                    
situação habitacional, na sequência da eliminação, nos últimos 15 anos, em mais de 1.000 as unidades de oferta de habitação                    
municipal.  

No seguimento da criação de um novo programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em                     
condições indignas, foi publicado a 4 de junho de 2018 o Decreto-Lei nº 37/2018, que estabelece o 1º Direito – Programa de Apoio ao                        
Acesso à Habitação , instrumento que vem dar corpo à tomadas de posição assumida nesta Assembleia Municipal “Pela integração                  
das ilhas na resposta aos problemas da habitação”, aprovada em 4 de Setembro de 2017 pela Assembleia Municipal do Porto com 32                      
votos a favor, 3 contra e 8 abstenções. Aos Municípios é reservado um papel fundamental na execução do “1.º Direito”, nos termos                      
do artigo 23.º, designadamente “agregar, avaliar e gerir todos os pedidos de apoio ao abrigo do 1.º Direito que lhe sejam submetidos                      
em consonância com a estratégia por ele definida para as soluções habitacionais que pretende ver desenvolvidas no seu território,                   
promovendo as ações necessárias para assegurar a universalidade, a coerência e a equidade no acesso”, competindo ainda aos                  
Municípios definir a estratégia local “em matéria de habitação e (...) soluções habitacionais”. Esta é uma medida com particular                   
interesse para o Município do Porto, nomeadamente no que concerne às urgentes políticas municipais para recuperação e devolução                  
das Ilhas às pessoas da cidade.  

Ainda no plano municipal, considerada a habitação social ao abrigo da garantia do direito fundamental à habitação, urge a revisão do                     
Regulamento do Parque Habitacional do Município do Porto, que não pode ser visto de forma dissociada do direito à justiça, do                     
direito à vida privada, do direito à vida familiar e do direito à não discriminação. Os processos de pendor administrativo que têm                      
consubstanciado os despejos no contexto da habitação camarária interferem com esses direitos, não garantindo um canal de recurso                  
independente.  

Acresce a todo este cenário que, em 2017, a Câmara obteve um encaixe financeiro de 44,3 M€ resultantes da aplicação do IMT, mais                       
15 M€ do que o previsto no orçamento e mais do dobro do que em 2013, sem que isso contudo se traduzisse num maior                        
investimento na habitação, ou seja, ao crescimento da especulação imobiliária, não corresponderam políticas municipais de               
habitação que lhe pudessem dar resposta ou, pelo menos, mitigar o seu impacto. 

Pelo exposto e tendo também em conta a necessidade de respostas imediatas à situação dramática de carência habitacional na                   
cidade, a Assembleia Municipal do Porto reunida em sessão extraordinária em 18 de Junho de 2018, RECOMENDA ao Executivo                   
camarário: 

1. Que, através da criação de uma comissão composta por representantes de cada grupo municipal, proceda com carácter                  
urgente à elaboração da estratégia local prevista no artº 30º do Decreto-Lei nº 37/2018 de 4 de junho e priorize as soluções                      
habitacionais que pretende ver desenvolvidas na cidade do Porto ao abrigo do “1º Direito”.  

2. Que proceda à revisão do Regulamento do Parque Habitacional do porto, no sentido de constituir uma comissão para                   
acompanhamento dos processos de despejos das casas da Câmara, da qual deverá fazer parte o Provedor do Inquilino                  
Municipal, o executivo da junta de freguesia em questão, entre outros atores relevantes, garantindo o acompanhamento                
contínuo e integrado das populações do ponto de vista das políticas sociais e do apoio jurídico. 

3. Que faça reverter, em sede de revisão orçamental, os resultados do IMT e ada Taxa Turística para o investimento público                     
em habitação, tanto para efeitos de reabilitação e disponibilização de imóveis da CM a preços acessíveis, como para a                   
construção de novo edificado.  

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

 Porto, 18 de junho de 2018 

 Pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, 


