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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O direito à habitação – consagrado legalmente pelo Artigo 65.º da Constituição da República

Portuguesa – constitui um pilar essencial do Estado de Direito Democrático do nosso País.

Apesar desta consagração constitucional, ao longo dos anos o direito à habitação tem sido

negligenciado face a outros direitos, como o direito à educação ou o direito à saúde. Nos últimos

anos, à medida que os Governos socialistas criam plano atrás de plano, novas promessas

repetidas ad nausem, o acesso à habitação fica cada vez mais difícil. É surpreendente que

quanto mais o Governo promete e propagandeia em torno do tema, os portugueses têm cada

vez maiores dificuldades em conseguir uma casa. Esta é uma triste realidade com que o recém-

criado Ministério da Habitação terá de lidar.

O Grupo Parlamentar do PSD entende que as políticas da habitação deverão dar particular

atenção às camadas mais desprotegidas no acesso à habitação, como é o caso das novas

gerações.

Hoje, os jovens deparam-se com crescentes dificuldades na aquisição/arrendamento de

habitação a preços compatíveis com os seus níveis de rendimentos. A evolução do mercado da

habitação tem impossibilitado muito jovens de encontrar soluções para conseguir a sua casa,

com implicações ao nível da sua emancipação e de adiamento na prossecução de projetos de

vida.

Ao fim de mais de 7 anos de Governo socialista, Portugal apresenta hoje a pior média europeia

quanto à idade de saída da casa dos pais: 33,6 anos (face a 26,5 anos na UE). Em mais de 7

anos de governação Socialista, a idade média aumentou 4,7 anos (era de 28,9 anos em 2015).

Estes números mostram o falhanço das políticas habitacionais do Governo socialista, que ano

após ano fazem suspender os projetos de emancipação dos jovens portugueses, com múltiplas

consequências para todo o País, sobretudo o agravamento do inverno demográfico, bem

patente nos dados dos últimos censos.

Assim sendo, importa fazer um balanço e conhecer o ponto de situação dos programas de apoio

à habitação jovem existentes:

«Programa Porta 65», na sua redação atual, que procura incentivar o arrendamento, por

jovens, de habitações para residência permanente, mediante a concessão de uma subvenção

mensal;

•



«Programa de Arrendamento Acessível»,atual «Programa de Apoio ao Arrendamento»,

na sua redação atual, que visa promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento

a preços reduzidos, a disponibilizar de acordo com os rendimentos dos agregados familiares,

sendo ainda promovida a acessibilidade no arrendamento para o alojamento estudantil.

•

Atendendo ao exposto, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD abaixo-assinados, ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm por este meio requerer à

Senhora Ministra da Habitação, por intermédio de Vª Excelência, as seguintes informações

para cada um dos dois programas («Programa Porta 65» e «Programa de Arrendamento

Acessível», atual «Programa de Apoio ao Arrendamento»), respeitantes à janela temporal

2015-2022:

Número total de contratos de arrendamento apoiados por ano e número total de pessoas

apoiadas por ano;

1.

Número e percentagem de candidaturas aprovadas e candidaturas rejeitadas, desagregados

por ano, como prevê a alínea e), número 3, do artigo 33.º da Lei de Bases da Habitação (Lei

n.º 83/2019, de 3 de setembro);

2.

Tempo médio de espera para alcançar o apoio habitacional, como prevê a alínea f), número

3, do artigo 33.º da Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro);

3.

Taxa de esforço média dos candidatos admitidos e número e percentagem das candidaturas

que excederam a taxa de esforço máxima definida para cada um dos programas;

4.

Número e percentagem de candidaturas que ultrapassaram a renda máxima admitida ou

excederam o valor máximo dereferência aplicável;

5.

Verba orçamentada e verba executada, desagregadas por ano.6.

No «Programa de Arrendamento Acessível», atual «Programa de Apoio ao Arrendamento», o

número e percentagem dos apoios concedidos destinados a estudantes do ensino superior

face aos apoios globais e face às candidaturas rejeitadas, bem como a sua dispersão

geográfica;

7.

No «Programa de Arrendamento Acessível», atual «Programa de Apoio ao Arrendamento», o

Rácio de alojamentos inscritos no programa – candidatos.

8.

O diagnóstico mais recente relativo à situação existente no país em matéria de necessidades

habitacionais, com identificação das principais carências quantitativas e qualitativas,

desagregadas em função da idade, como prevê a alínea a), número 5, do artigo 16.º da Lei

de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro).

9.

Palácio de São Bento, 5 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

ALEXANDRE POÇO(PSD)
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ANTÓNIO PRÔA(PSD)
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BRUNO COIMBRA(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)
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