
 



HABITAÇÃO E ARRENDAMENTO 

MOÇÃO 
 

 

Por convocatória da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, inquilinos 

reunidos em Assembleia no dia 11 de março de 2023, debruçaram-se sobre 

a situação e os problemas da habitação e do arrendamento, tendo 

considerado e deliberado. 

 

 

Considerando: 
 

A. Que a satisfação do direito à habitação é uma obrigação constitucional do 

Estado Português competindo ao Governo definir e aplicar a política de 

habitação adequada a fim de proporcionar a todos o acesso a uma 

habitação condigna de acordo com as suas necessidades e 

possibilidades. 

B. Que a presente situação da habitação está fortemente agravada com a 

escassez da oferta e do elevado preço, resultante, entre outros fatores, 

do mau estado de conservação de muita habitação, de desvio de 

habitações para o alojamento turístico, de aquisições e transferências 

sucessivas de propriedade com fins especulativos e muitas vezes sem 

qualquer utilização mantendo as casas vagas, de benefícios e isenções 

fiscais diversos que pressionam os preços para valores incomportáveis 

para a generalidade das famílias portuguesas. 

C. Que deixar ao “mercado” a solução dos problemas da habitação resultou, 

e continuará a resultar, não em soluções de natureza económica e social 

mas sim na sua ausência e na manutenção do comportamento 

“vampiresco do mercado”, essencialmente interessado na especulação e 

no lucro fácil e imediato. 

D. Que a insuficiência de oferta e o elevado preço resultam ainda na sobre 

lotação de muitas casas, quer de famílias de baixos rendimentos quer de 

vários outros setores, designadamente de imigrantes, em regra sem 

qualquer vínculo contratual e subordinados ao poder discricionário dos 

proprietários ou concessionários. 

E. Que a insuficiência de oferta, designadamente de habitação pública está 

também a conduzir a que muitas famílias em situações de desespero se 

instalem em alojamentos precários que os poderes públicos se apressam 

a demolir, de forma injusta e mesmo imoral, por não terem a consideração 

antecipada de soluções de alojamento digno. 

F. Que o pacote de medidas do governo sobre habitação titulado de “MAIS 

HABITAÇÃO”, aprovado no Conselho de Ministros em 16 de fevereiro, 

surge num momento em que se verifica uma conjuntura explosiva na área 

da habitação: subida das prestações do crédito à habitação, 



insegurança dos inquilinos face aos despejos e das subidas de 

rendas. 

G. Que o Governo terá percebido, muito tardiamente, que a área da 

habitação, deveria ser colocada no centro da discussão e apresentar 

propostas que possam beneficiar os inquilinos e proprietários, 

incentivando a oferta de mais fogos para responder às necessidades das 

famílias portuguesas, em especial aos mais jovens e às camadas médias 

da população. 

H. Que seria necessário garantir a estabilidade e continuidade dos contratos 

celebrados antes de 1990, que genericamente abrangem os mais idosos 

e de baixos rendimentos, solução há muito proposta pelos inquilinos. 

I. Que neste pacote, apesar das muitas insuficiências, regista-se a 

perspetiva de que os inquilinos serão beneficiados com a garantia de que 

em casos justificados de falta de pagamento das rendas (morte, 

desemprego, separação, redução de rendimento) o Estado assumirá o 

pagamento da renda evitando-se o drama do despejo. 

J. Que o aumento das taxas de juro e de comissões bancárias agravou ainda 

mais o acesso à aquisição de habitação bem como a taxa de esforço de 

quem já procedeu à aquisição aumentando o risco de incumprimentos e 

a perda da habitação e da poupança de muitas famílias. 

K. Que ao contrário de muitos Países Europeus que enfrentam há décadas 

o problema da habitação, em Portugal, o adiamento de medidas há muito 

necessárias e exigidas resultou em se estar a atuar com “a água na 

panela a ferver”, impondo-se, com urgência: enfrentar o aumento brutal 

das rendas; aumentar a oferta de habitações dignas; proteger a 

habitação própria e responder ao brutal impacto do aumento dos 

juros nas prestações de aquisição de habitação própria. 

 

 

Deliberam: 
 

1. Destacar que o pacote agora apresentado pelo Governo promove uma 

larga discussão sobre os problemas da habitação e do arrendamento 

podendo proporcionar e permitir a adoção de soluções para os atuais e 

graves problemas vividos no setor que carecem de soluções urgentes. 

2. Criticar o pacote do Governo porque não refere nem prevê a necessária 

exigência da revogação da Lei Cristas/Passos Coelho, a lei dos despejos. 

3. Insistir na necessidade de elaboração e aprovação de nova legislação 

para o arrendamento habitacional e para o arrendamento não 

habitacional, bem como legislação especifica de regulação e fiscalização 

do mercado, de forma a combater a especulação e as rendas e com o 

objetivo de estabilizar, credibilizar e dinamizar o arrendamento. 

4. Manifestar concordância com a decisão de manutenção dos contratos 

antigos, celebrados antes de 1990, bem como de subsídios às rendas 

fazendo notar que esta medida vem satisfazer propostas dos inquilinos. 



5. Apoiar todas as medidas de combate á especulação imobiliária e de 

colocação e disponibilização de fogos no mercado de arrendamento a 

preços acessíveis de forma que a oferta satisfaça as necessidades da 

procura. 

6. Apoiar todas a iniciativas e medidas que conduzam à utilização dos fogos 

devolutos e vagos através da constituição de bolsas de rendas acessíveis, 

havendo que mobilizar em primeiro lugar os de propriedade pública, isto 

é, ao cuidado das instituições do Estado Central e Local, bem como os de 

propriedade de instituições de natureza social (Fundações, Misericórdias, 

IPSS), seguindo-se os de propriedade dos Bancos e Fundos Imobiliários 

e os de propriedade privada e particular. 

7. Apoiar a medida de anulação do “programa dos vistos Gold” que só peca 

por tardia, bem como a fiscalização destes investimentos de modo a 

conhecer a origem do dinheiro e a sua aplicabilidade conforme estava 

determinado. 

8. Contestar a não eliminação dos benefícios fiscais aos “residentes não 

habituais e outros” que sendo cidadãos estrangeiros se apresentam com 

maior poder de compra pelo que a isenção de impostos promove o 

aumento do preço da habitação e a especulação, em prejuízo dos 

cidadãos nacionais. 

9. Exigir medidas que impeçam os despejos e a devolução de casas aos 

Bancos por incumprimentos resultantes do agravamento das prestações, 

designadamente suspendendo os contratos entre o comprador e o Banco 

num período razoável. 

10. Apoiar a intervenção continuada, de qualidade e empenhada da nossa 

Associação de Inquilinos, bem como de outros movimentos, associações 

e coletivos, no quadro da problemática da habitação e do arrendamento 

que na atual conjuntura, fortemente disputada por diversos atores, muitos 

contrários a soluções democráticas, exigem ações coletivas e de 

liderança. 

11. Apoiar a MANIFESTAÇÃO de exigência de CASAS PARA VIVER, que se 

realiza a nível Europeu promovida pela European Action Coalition, a ter 

lugar no dia 1 de abril de 2023, integrada no HOUSING ACTION DAY, 

promovida por diversos movimentos, associações, organizações e 

coletivos, entre as quais a AIL. 

 

 

Esta MOÇÃO assume e resume a posição dos inquilinos presentes 

nesta Assembleia bem como da Associação dos Inquilinos 

Lisbonenses relativa à discussão pública sobre o pacote do 

Governo intitulado de “MAIS HABITAÇÃO”, bem como de outros 

Programas em discussão pública, sendo dirigida ao Governo e à 

Assembleia da República, e ainda à Associação Nacional de 

Municípios e à Presidência da República. 


