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ASSUNTO: PROJETO DE LEI 460/XV/1.ª (PAN) - APROVA UM REGIME TRANSITÓRIO DE ISENÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS PARA A SATISFAÇÃO DE GARANTIA REAL DE CRÉDITOS 

HIPOTECÁRIOS. 

-- PARECER DA ANMP -- 

1. ENQUADRAMENTO. 

A Assembleia da República, através da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação 

solicitou a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) relativamente ao Projeto de Lei 

460/XV/1.ª, que pretende criar um regime transitório – a vigorar de 31 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 – , de 

isenção de execução de penhora de bens imóveis hipotecados, afetos a habitação própria e permanente do 

executado, alterando para tal o Código de Processo Civil (CPC) (!). 

O PL alicerça a sua motivação no “contexto de crise provocado pela guerra na Ucrânia e pelos últimos impactos 

da COVID-19, associado à postura dura adotada pelo Banco Central Europeu nos últimos meses, tem gerado um 

aumento em flecha das taxas de juro, que tem gerado e vai continuar a gerar um forte impacto no rendimento das 

famílias em Portugal”. 

 

2. APRECIAÇÃO E POSIÇÃO DA ANMP. 

A ANMP salienta, antes de mais, que a presente matéria não contende, diretamente, com responsabilidades dos 

Municípios, cabendo, antes, ao Estado garantir o direito à habitação, em especial às famílias que se encontrem 

em situação económica difícil, dando cumprimento, designadamente, à especial proteção no âmbito do crédito à 

habitação, consignada no n.º 4 do artigo 47.º da Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro). 

Não obstante, a ANMP sublinha a importância do direito à habitação dos cidadãos, bem como da sua garantia às 

famílias e camadas da população em contextos mais vulneráveis, como na atual conjuntura, em que os agregados 

familiares enfrentam uma descida do poder de compra, decorrente da inflação e encarecimento generalizado de 

preços, a par de uma subida, muito significativa, dos encargos com este tipo de empréstimos, atento o aumento 

dos indexantes dos contratos de crédito à habitação. 

Assim, ressalvando a responsabilidade da Administração Central na garantia destes direitos, a ANMP assinala a 

importância de soluções equilibradas e justas para todas as partes intervenientes, e aproveita para reforçar a 

necessidade de conferir efetiva centralidade a medidas legislativas que tornem a opção de arrendamento atrativa, 

realista e verdadeiramente alternativa ao endividamento para a aquisição da habitação, ponderando a introdução 

de travões às rendas especuladas e um ajustamento do regime fiscal aplicável. 
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