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Parte 2 

Componente 2. Habitação 

 

Objetivo 

Ao nível da Habitação pretende-se relançar e reorientar a política de habitação em Portugal, 

salvaguardando habitação para todos, através do reforço do parque habitacional público e da 

reabilitação das habitações indignas das famílias de menores rendimentos, por forma a 

promover um acesso generalizado a condições de habitação adequadas. 

Desafios  

Enquanto domínio integrante do Estado Social, a habitação foi persistentemente negligenciada 

no quadro das políticas sociais em Portugal. Dada a ausência de respostas públicas claras e 

substantivas e a existência de falhas de mercado, as carências habitacionais em Portugal, 

sentidas pelas famílias de rendimentos mais baixos e pela classe média, acumularam-se ao longo 

de décadas e agudizaram-se sempre em momentos de crise, como sucedeu com a crise 

financeira internacional ou, agora, com a pandemia COVID-19. A necessidade e a urgência em 

colmatar estas carências são inegáveis em prol de um direito fundamental como é o Direito à 

Habitação. 

Foi com base nesta realidade que se avançou, em 2018, com uma profunda reforma do setor da 

habitação em Portugal, através da aprovação da Nova Geração de Políticas de Habitação 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio). 

Dos principais desafios que enfrentamos ao nível da Habitação, destacam-se: 

a) Famílias a viver em habitações indignas e desadequadas, nomeadamente as 

identificadas no levantamento realizado pelo IHRU e pelas autarquias locais, que 

aponta para um total de cerca de 26.000 agregados a viver nestas condições;  
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b) Necessidades urgentes e temporárias de habitação que, sem prejuízo de 

posteriores processos de autonomização, atingem diversos públicos vulneráveis, 

incluindo pessoas em situação de sem-abrigo, refugiados, imigrantes a viver em 

habitações de sobrelotadas, agregados familiares nómadas, requerentes de as ilo, 

vítimas de violência doméstica, vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas em 

processo de desinstitucionalização e famílias afetadas por eventos inesperados ou 

imprevisíveis (catástrofes naturais, incêndios ou pandemias);  

c) Necessidades temporárias de fixação de funcionários, agentes e demais servidores 

do Estado e dos institutos públicos, nomeadamente das forças de segurança nas 

situações em que o mercado se revela inacessível, comprometendo a adequada 

alocação de recursos humanos indispensáveis ao funcionamento de certos serviços 

públicos fundamentais; 

d) Desadequação entre os rendimentos das famílias da classe média e a oferta 

existente, acentuada pela liberalização do mercado de arrendamento levada a cabo 

em 2012 e pela intensificação dos impactos das dinâmicas do turismo na habitação, 

que leva a que 26% das famílias que arrendam a sua habitação estejam em situação 

de sobrecarga com os custos habitacionais, com a agravante de a taxa de esforço de 

um agregado que vá agora ao mercado ser superior a 40%. 

Reforma 

Face a estes desafios, e na perspetiva de novas reformas a implementar, em complemento de 

programas já em curso para salvaguardar respostas habitacionais permanentes, será necessário 

criar o instrumento ainda em falta para a minimização dos constrangimentos hoje verificados 

nas respostas imediatas e de cariz temporário, através da implementação do Plano Nacional de 

Alojamento Urgente e Temporário. 

O Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário tem como objetivo a criação de uma 

resposta estruturada e transversal para pessoas que carecem de soluções de alojamento de 

emergência (devido a acontecimentos excecionais ou imprevisíveis ou a situações de risco 

iminente) ou de transição (nos casos que, pela sua natureza, necessitam de respostas de 

alojamento e de acompanhamento, antes de uma solução habitacional definitiva), tendo em 

vista a sua proteção, autonomização e inclusão social e o combate às desigualdades. 

Com a pandemia, tornou-se mais claro que as condições habitacionais são um importante fator 

de desigualdade social, de vulnerabilidade e de segregação territorial. Na ausência de um parque 

de habitação social com uma dimensão adequada e de uma resposta estruturada a carências de 

alojamento urgentes, as medidas excecionais de proteção do direito a permanecer na habitação 

própria ou arrendada – ou de disponibilização de alojamento alternativo – que foram adotadas 

nos últimos meses, não respondem de modo suficiente e sustentado às necessidades 

identificadas. É objetivo desta reforma desenvolver o enquadramento legal e regulamentar 

necessário a estabelecer o modelo de governação da Bolsa Nacional do Alojamento Urgente e 

Temporário e as metodologias de sinalização e encaminhamento para alojamento e 

acompanhamento social das pessoas apoiadas. Os investimentos associados serão da 

responsabilidade do IHRU, enquanto entidade responsável pelo inventário das respostas 
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existentes e pelo financiamento das novas respostas, e do ISS, enquanto entidade responsável 

pela identificação das necessidades e pela gestão e disponibilização das vagas a ativar nas 

diferentes soluções habitacionais, em estreita articulação com o Alto Comissariado das 

Migrações (ACM) e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). 

Investimentos 

À reforma identificada supra, a que corresponde um investimento na bolsa de alojamento 

urgente e temporária, juntam-se importantes investimentos para reforçar respostas já 

estruturadas a nível nacional, como é o Programa 1.º Direito, a par com dois programas a 

promover especificamente nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, num total de 

1.583M€, conforme descrito seguidamente. 

De forma complementar, utilizando a vertente de empréstimos do Instrumento de Recuperação 

e Resiliência no montante de 1.149 M€ vão ser implementados os seguintes investimentos: 

a) Parque público de habitação a custos acessíveis (775 M€); 

b) Alojamento Estudantil a custos acessíveis (375 M€).  

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (1.211 M€) 

Ao contrário de programas anteriores de promoção pública de habitação social, que foram 

orientados quase exclusivamente para a eliminação de apenas um tipo de carência habitacional 

– a residência em estruturas precárias, de génese ilegal - o Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação - o 1.º Direito tem uma abordagem mais transversal, incluindo ainda outras carências, 

como a ausência de infraestruturas e equipamentos básicos, insalubridade e insegurança do 

local de residência, a precariedade ou inexistência de vínculo contratual, a sobrelotação ou 

inadequação da habitação às necessidades especiais dos residentes com deficiência ou 

mobilidade reduzida, exigindo uma abordagem integrada e participativa, que promova a 

inclusão social e territorial, a concretizar através de uma nova figura de governação e 

planeamento estratégico, as Estratégias Locais de Habitação (ELH). 

A materialização do apoio financeiro decorre do papel imprescindível reconhecido às autarquias 

locais, que devem elaborar e apresentar uma ELH ao IHRU que enquadre e programe todos os 

investimentos a apoiar em cada território.  

Prevê-se, com este investimento, dar resposta a pelo menos 26.000 famílias até 2026. 

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (176 M€) 

Com a Bolsa Nacional de Alojamento pretende-se criar uma resposta estruturada e transversal 

para as pessoas que carecem de soluções de alojamento de emergência (devido a 

acontecimentos excecionais ou imprevisíveis ou a situações de risco iminente) ou de transição 

(situações que, pela sua natureza, necessitam de respostas de alojamento de acompanhamento 

antes de poderem ser encaminhadas para uma solução habitacional definitiva), tendo em vista 
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a sua inclusão social, proteção e autonomização, o combate às desigualdades e a garantia de 

uma adequada proteção social face a situações de risco e emergência. 

Será necessário aprovar o enquadramento legal do Plano de Alojamento Urgente e Temporário, 

o qual se estima que ocorra no 1.º semestre de 2021, e no mesmo período, aprovar o 

Regulamento/ condições de acesso ao financiamento por parte das diferentes entidades 

beneficiárias. 

A constituição da oferta de alojamento será concretizada diretamente por entidades públicas 

ou por entidades do setor privado e social com competências nesta matéria, de forma 

individualizada ou em parceria, e terá por base a aquisição, reabilitação ou construção das 

unidades residenciais. 

Com este investimento pretende-se dar resposta às diferentes necessidades, mediante a criação 

de 2.000 alojamentos de emergência ou de acolhimento/ transição, de natureza mais 

transversal, e de 473 fogos, 3 bloco habitacionais e 5 Centros de Instalação Temporários e 

Espaços Equiparados especificamente para as forças de segurança. 

Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira (136 M€) 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) desenvolveu a sua Estratégia Regional de Habitação 2030 

(ERH 2030), assente na visão "habitação condigna a todos os cidadãos da Região" que ambiciona 

a coesão social e a igualdade de oportunidades no acesso à habitação, assente em soluções 

habitacionais para as famílias que residam em condições indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para suportar o custo do acesso de uma habitação adequada. 

Com este investimento a RAM pretende reduzir até 2026 as carências habitacionais 

diagnosticadas em 29%, através do realojamento de 1422 famílias, nomeadamente: 

a) Realojar 1.122 famílias em novas habitações sociais, solucionando, assim, os 

respetivos problemas habitacionais, eliminando vulnerabilidades sociais, facilitando 

a inclusão social e reduzindo a fatura energética dos inquilinos; 

b) Apoiar a reabilitação de 300 habitações próprias, incluindo a ótica da eficiência 

energética, proporcionando melhorias significativas nas condições de habitabilidade 

das mesmas e uma redução da fatura energética dos beneficiários. 

Implementação 

O investimento será concretizado pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, 

entidade pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira.  
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Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos 

Açores (60 M€) 

A “Agenda para habitação nos Açores, 2020-2031” reforçou a necessidade de garantir uma 

oferta pública de habitação a preços acessíveis e ao nível dos rendimentos das famílias 

açorianas. Para responder a esta carência, a Região Autónoma dos Açores (RAA) pretende 

reforçar a oferta a vários níveis, depois de verificado um visível agravamento na degradação dos 

imóveis e na redução da oferta do mercado imobiliário. Neste sentido, serão implementadas 

ações de construção e de reabilitação ou reconversão de situações existentes. 

Com este investimento a RAA prevê a construção de 91 imóveis em terrenos ou lotes da RAA e 

4 novos loteamentos que possibilitarão a construção de 88 fogos habitacionais. 

Parque público de habitação a custos acessíveis (775 M€) 

Construção e reabilitação para disponibilização do património público devoluto do Estado, com 

aptidão habitacional, para promoção de arrendamento a preços acessíveis, limitando a adesão 

do programa às famílias que efetivamente não encontram respostas no mercado tradicional por 

incompatibilidade entre os seus rendimentos e os valores de renda praticados. 

O investimento previsto permite prever a reabilitação de 75 % do património inscrito no 

Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, orientado para a criação de um parque habitacional 

público a preços acessíveis, e salvaguardar o investimento na promoção de rendas acessíveis 

através de programas municipais. 

A operacionalização destes investimentos será coordenada pelo IHRU, em estreita colaboração 

com os municípios no que respeita aos programas municipais de promoção de rendas acessíveis. 

Alojamento Estudantil a custos acessíveis (375 M€) 

A presente intervenção configura uma reforma profunda do sistema de alojamento estudantil, 

com impacto significativo e efeitos duradouros na melhoria das condições de frequência dos 

estudantes do ensino superior. Em concreto, o objetivo passa por acelerar a disponibilização de 

camas a preço regulado até 2026, nomeadamente através da construção, adaptação e 

recuperação de residências para estudantes, dando prioridade a projetos de reabilitação de 

edifícios do Estado, de instituições de ensino superior e de municípios, ou outros imóveis 

disponíveis ou a construir, garantindo uma boa qualidade do ar e um elevado padrão de 

eficiência energética, que contribuem para a redução do consumo de combustíveis fósseis. 

O objetivo é disponibilizar, até 2026, 15.000 camas em alojamento estudantil/ unidade 

residencial. 

  


