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Anexo 1 



Petição n.º 436/XII/4 

(DAR II série B Nº.13/XII/4 2014.11.15, pág. 5) 

Apresentada pelo Grupo de Moradores dos Bairros do IHRU do Porto, solicitando que a 

Assembleia da República proceda à revisão da renda apoiada e à suspensão da atualização das 

rendas 

O IHRU iniciou a aplicação do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, aos moradores dos seus 

bairros na cidade do Porto. Esta decisão está a traduzir-se num grande aumento das rendas 

que, em muitos casos, ultrapassam os 1000%. 

Esta decisão reflete uma grande insensibilidade perante o contexto socioeconómico vivido 

pelas famílias residentes nesses bairros, que, na sua maioria, têm baixos rendimentos. Em 

muitos casos, são pessoas que têm tido uma grande redução nos seus rendimentos, por via 

dos cortes salariais e da abolição de prestações sociais, entre outras medidas injustas. 

Os moradores dos bairros sociais do IHRU não estão por princípio contra o aumento das 

rendas, só que este deveria ser feito de forma gradual. 

Considerando que, já em 2008, foi recomendada a alteração desta lei pelo próprio Provedor de 

Justiça e que, em 2011, também a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, 

resoluções nas quais se recomenda ao Governo a alteração da referida lei e a suspensão da sua 

aplicação nos bairros sociais, os peticionários aba ixo-assinados exigem que a Assembleia da 

República: 

- Proceda à suspensão da aplicação do aumento das rendas nos termos estipulados pelo 

Decreto-Lei n.º 166/93 até que seja revista a legislação; 

- Reveja o Decreto-Lei n.º 166/93 e estabeleça critérios de cálculo das rendas com base em 

critérios de justiça social que tenham em conta: 

a) A dimensão do agregado familiar, tomando em consideração o rendimento líquido per 

capita de todos os elementos do agregado; 

b) As obras de melhoramentos feitas pelos inquilinos; 

c) A idade do imóvel e estado de conservação. 

- Reveja o Decreto-Lei n.º 166/93 e defina que o processo de ajustamento das rendas no 

parque habitacional do Estado se faça de forma gradual, num período distendido, com 

limites máximos anuais fixados, de forma a diluir no tempo o impacto desta medida sobre os 

rendimentos dos agregados familiares visados. 

Data de entrada na AR: 16 de outubro de 2014. 

O primeiro subscritor,  

António José Pinto Pereira e outros (Grupo de Moradores dos Bairros do IHRU). 

Nota: — Desta petição foram subscritores 1587 cidadãos. 
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Histórico de iniciativas legislativas sobre renda apoiada 

Em 2015 

Projeto de Lei 834/XII/4 (PCP) - Altera o regime de Renda Apoiada, garantindo um valor de 

renda mais justo e acessível (Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que 

estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e revoga a Lei n.º 

21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.ºs 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de 

maio)  

Projeto de Lei 836/XII/4 (PS) - Introduz maior justiça social no novo regime do arrendamento 

apoiado para habitação e confere maior autonomia às Regiões Autónomas e aos Municípios no 

quadro da sua aplicação (primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que 

estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e revoga a Lei n.º 

21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.os 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de 

maio) 

Projecto de lei 839/XII/4 (BE) - Altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social 

(Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro) 

Votação na generalidade em 2015-04-02 – todos rejeitados   

 

Em 2014 

Projecto de lei 676/XII/4 (BE) - Altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social 

(primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio) 

Projeto de Lei 671/XII/4 (PCP) – Regime de Renda Apoiada. Primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 166/93, de 7 de maio 

(Projeto de Lei 673/XII/4 (PCP) - Revoga o novo regime do arrendamento urbano aprovado 

pela Lei n.º 31/2012 “ Lei dos despejos” - e suspende os aumentos das renda dos diversos tipos 

de arrendamento previstos nas Leis n.º 46/85 e 6/2006) 

(Projeto de Lei 677/XII/4 (BE) - Revoga a Lei do novo regime de arrendamento urbano 

(revogação da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico do 

arrendamento urbano, alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n.º 6/2006, 

de 27 de fevereiro) 

Proposta de Lei 251/XII/4 (Gov) - Estabelece o regime de renda condicionada dos contratos de 

arrendamento para fim habitacional. 

Proposta de lei 252/XII/4 (Gov) - Estabelece o novo Regime do Arrendamento Apoiado para 

Habitação 
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Votação na generalidade em 10.10.2014 - Resultado – rejeitados os Projectos de Lei  676, 671, 

673 e 677/XII/4; baixa à 11ª Comissão das Propostas de lei 251 e 252/XII/4, votação global final 

em 31.10.2014; deram origem às Leis 80/2014 e 81/2014, de 19 de dezembro  

 

Projeto de Resolução 1132/XII/4 (PCP) – Suspende os aumentos das rendas decorrentes do 

Regime de Renda Apoiada (Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio) 

Rejeitado em 31.10.2014 

Petição nº 263/XII/2 -Pela revisão do regime de renda apoiada e suspensão da actualização 

das rendas. 

A petição foi debatida em 24.1.2014 e originou as seguintes iniciativas: 

Projeto de Resolução 916/XII/3 (PSD e CDS-PP) – Recomenda ao Governo que proceda à 

revisão do Regime de Renda Apoiada. 

Projeto de lei 494/XII/3 (PCP) – Suspende os aumentos das rendas das habitações sociais 

Projeto de Resolução 779/XII/2 (BE) - Recomenda ao Governo a suspensão da aplicação do 

regime de renda apoiada.  

Votação em 24.01.2014 – Resultado; rejeitados o Projecto de lei 494/XII/3 e o Projecto de 

Resolução 779/XII/2 e aprovada a Resolução da AR 10/2014, publicada no DR I série 

Nº.26/XII/3 2014.02.06. 

 

Em 2013  

 

Projecto de Resolução 753/XII/2 (PCP) 

Votação 5.7.2013 – ponto 1 aprovado por unanimidade; ponto 2 rejeitado; deu origem à 

Resolução da AR 109/2013, publicada no DR, I série, 18.7.2013 

 

Em 2012 

 

Projeto de Lei 323/XII/2 (PCP) - Regime de Renda Apoiada - Primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 166/93, de 7 de maio 

Projeto de lei 256/XII/1 (PCP) - Suspende os aumentos das rendas das habitações sociais 
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Projeto de lei 318/XII/2 (BE) - Altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social 

(primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio). 

Projeto de lei 319/XII/2 (BE) - Suspensão da aplicação do regime da renda apoiada (Decreto-

Lei n.º 166/93, de 7 de maio) 

Votação em 21.12.2012 – Resultado – todos rejeitados 

 

Em 2011 

Projeto de resolução 37/XII/1 (BE) - Recomenda a suspensão da aplicação da renda apoiada 

nos bairros sociais e a revisão deste regime  

Votação em 1.10.2011 – rejeitado o ponto nº 1 e aprovado o ponto nº 2 do Projeto de 

resolução 37/XII/1 (BE); deu origem à Resolução da AR 142/2011 - Recomenda a revisão do 

regime de renda apoiada, publicada no DR I série Nº.209/XII/1, 31.10.2011  

 

Projeto de lei 34/XII/1 (BE) - Altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social 

(Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio).   

Projeto de lei 20/XII/1 (PCP) - Regime de renda apoiada (primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio 

Projeto de resolução 81/XII/1 (PS) - Revisão do Regime de Renda Apoiada 

Projeto de resolução 68/XII/1 (PSD) - Recomenda ao Governo que reavalie o actual regime de 

renda apoiada aplicável a nível nacional, segundo um princípio de igualdade e justiça social 

Projeto de resolução 58/XII/1 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que reavalie o actual regime 

de renda apoiada com base em critérios de maior sensibilidade social e que promova as 

medidas que se afigurem necessárias para minorar os efeitos da sua aplicação 

Votação em 24.09.2011 – rejeitados os Projectos de lei 34/XII/1 (BE) e 20/XII/1 (PCP) e 

aprovados os projetos de resolução do PS, do PSD e do CDS-PP, dando origem à Resolução da 

AR 153/2011 - Revisão do regime de renda apoiada, publicada no DR, I série, nº 244/XII/1 de 

22.12.2011  

 

Projeto de lei 509/XI/2 (CDS-PP) - Alteração do Regime de Renda Apoiada (primeira alteração 

ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio) 

Projeto de lei 307/XI/1 (PSD) - Alteração ao regime de atribuição das habitações sociais. 
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Projeto de lei 241/XI/1 (PCP) - Regime de renda apoiada (Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio) 

Projeto de lei 378/XI/1 (BE) - Altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social 

(primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio) 

Votação em 5.2.2011. Resultado: rejeitados os projetos de lei do CDS-PP, do PCP e do BE; 

aprovado por unanimidade o projeto de lei 307/XI/1, do PSD; caducou com o fim da legislatura 

 

Outras Iniciativas caducadas em 2011 

Projeto de resolução 518/XI/2 (BE) - Recomenda a suspensão da aplicação da renda apoiada 

nos bairros sociais e a revisão deste regime - Caducou em 2011-06-19 

Projeto de resolução 487/XI/2 (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que aplique medidas 

preventivas e com carácter de urgência no contexto do regime de renda apoiada, injusto e 

profundamente insensível, recentemente aplicado a novos bairros sociais de Lisboa, Almada e 

Seixal - Caducou em 2011-06-19 

 

Em 2009 

Lei 21/2009, de 20.5.2009 - Revoga o Decreto n.º 35 106, de 6 de Novembro de 1945  

Teve na origem os PJL 17/X/1 e 136/X/1 

• Projeto de lei 17/X/1 (BE) - Revoga o Decreto n.º 35106, de 6 de Novembro de 1945 

• Projeto de lei 136/X/1 (PCP) - Revoga o Decreto n.º 35.106, de 6 de Novembro de 

1945 (que regulamenta a ocupação e atribuição de casas destinadas a famílias pobres). 

Votação em 7.3.2009 – rejeitados os projectos de lei 17/X/1 (BE) e 136/X/1 (PCP). 

Aprovado Texto de substituição apresentado pela Comissão de Poder Local, Ambiente e 

Ordenamento do Território. 

 

Projeto de lei 457/X/3 (PCP) - Regime de Renda Apoiada (Primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 166/93, de 7 de Maio) - Caducou em 2009-10-14 

 

Em 2007 

Projecto de Resolução 210/X/2 (PCP) - Recomenda ao Governo que promova a extinção da 

Fundação Dom Pedro IV, reversão para o Estado de todo o seu património, e o apuramento de 

responsabilidades por ilegalidades cometidas em seu nome. 
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Votação em 22.7.2007 – rejeitados os pontos 1, 3 e 4, aprovado por unanimidade o ponto 2. 

Deu origem à Resolução da AR  30/2007 - Recomenda ao Governo que promova a reversão 

para o Estado do património do IGAPHE transferido para a Fundação D. Pedro IV (DR, I série 

Nº.134/X/2, de 2007.07.13, Declaração de Rectificação nº 67/2007) 

Projeto de Resolução 217/X/2 (PS) - Recomenda ao Governo a adopção de medidas tendentes 

a resolver o litígio que opõe os moradores dos fogos cedidos a título gratuito pelo IGAPHE à 

fundação D. Pedro IV, ao abrigo do Auto de Cessão, de 1 de Fevereiro de 2005 

Projeto de Resolução 216/X/2 (CDS-PP) - Propõe a reavaliação do Património da Fundação D. 

Pedro IV 

Estas Iniciativas caducaram em 2009-10-14.  

Em 2004 

Projeto de lei 382/IX/1 (PCP) - Alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, que 

estabelece o regime de renda apoiada  

Votação em 26.3.2004 - rejeitado 

 

Em 1993 

Pedido de ratificação 82/VI/2 (PCP) do DL 166/93 (PCP) – entrou em 2.6.1993; não foi 

apreciado pelo plenário 

 

Em 1990 

Projeto de lei 539/V/3 (PCP) – Renda apoiada – entrou em 10.5.1990; não foi apreciado pelo 

plenário   

 

Em 1985 

Proposta de lei 77/III/2 - Estabelece os regimes de renda livre, condicionada e apoiada, nos 

contratos de arrendamento para fins habitacionais; deu origem à Lei 46/1985 (DR I série 

Nº.217/III/2 1985.09.20) - Regime de renda livre, condicionada e apoiada nos contratos de 

arrendamento para habitação  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 



 

De: Moradores Bairros IHRU [mailto:moradoresbairrosihru.porto@gmail.com]  

Enviada: sexta-feira, 4 de Dezembro de 2015 18:01 

Para: Comissão 11ª - CAOTDPLH XIII <11CAOTDPLH@ar.parlamento.pt> 

Assunto: Resposta aos ofícios de 26 de Novembro e 3 Dezembro referentes à Petição 

436/XII/4ª 

  

À Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, 
Descentralização, Poder Local e Habitação 
 
Exma. Sra. Deputada Helena Roseta 
 

 

O IHRU procedeu à aplicação do Decreto-Lei nº166/93 de 7 de Maio, entretanto 

substituído pela lei 81/2014, aos moradores nos seus bairros na Cidade do Porto. Esta 

decisão está a traduzir-se num grande aumento das rendas, que em muitos casos 

ultrapassam os 1000%. No próximo mês de Janeiro está prevista a concretização da 
3ª e última fase destes aumentos. 
 

Esta decisão refletiu uma grande insensibilidade perante o contexto socioeconômico 

vivido pelas famílias residentes nesses bairros, que, na sua maioria, têm baixos 

rendimentos. Em muitos casos, são pessoas que têm tido uma grande redução nos seus 

rendimentos, por via dos cortes salariais e da abolição de prestações sociais, entre outras 

medidas injustas. 

 

Considerando que já em 2008 foi recomendada a alteração desta lei pelo próprio 

Provedor de Justiça e que em 2011 também a Assembleia da Republica aprovou por 

unanimidade 4 resoluções nas quais se recomendava ao Governo a alteração da referida 

lei e a suspensão da sua aplicação nos bairros sociais, exigimos que a Assembleia da 

República procedesse à suspensão da aplicação do aumento das rendas nos termos 

estipulados pelo Decreto-Lei 166/93, à revisão do Decreto-Lei 166/93 e que estabelece-

se normas de cálculo das rendas com base em critérios de justiça social que tivessem em 

conta: 

 

a) A dimensão do agregado familiar, tomando em consideração o rendimento líquido 

per capita de todos os elementos do agregado; 

b) As obras de melhoramentos feitas pelos inquilinos; 

c) A idade do imóvel e estado de conservação. 

 

Exigimos ainda que reversão do decreto-Lei 166/93 definisse que o processo de 

ajustamento das rendas no parque habitacional do Estado se fizesse de forma gradual, 

num período distendido, com limites máximos anuais fixados, de forma a diluir no 

tempo o impacto desta medida sobre os rendimentos dos agregados familiares visados. 

 

A legislação que entretanto entrou em vigor – a lei 81/2014 -, substituindo os decretos 

lei supracitados, manteve os aspectos injustos que oportunamente denunciamos. 

Simultaneamente, o IHRU e o governo anterior prosseguiram com os aumentos dos 

valores das rendas, entre outras práticas negativas para os moradores. 

 

 



Assim, consideramos que se mantêm todos os motivos que estiveram na origem da 
nossa petição, pelo que desejamos ser auscultados por V. Exas. com a maior 
brevidade possível, preferencialmente com a deslocação dos Srs. Deputados da 
v/Comissão à cidade do Porto, de forma a permitir uma reunião presencial e 
contemplando a hipótese de visita aos bairros em causa. 
 
 
Terminamos com um apelo a que os Srs. Deputados e os diferentes Grupos 
Parlamentares assumam medidas urgentes de forma a suspender os aumentos nas 
rendas previstos aplicar a pagar em Janeiro. Tal, para além de justo e necessário, 
corresponderia a um claro sinal de consideração das nossas reivindicações e de 
mudança relativamente ao passado. 
 

 

Certos que as nossas expectativas não serão frustradas, despedimos-nos com os 

melhores cumprimentos. 

 

 

P'lo Grupo de Moradores dos Bairros do IHRU na Cidade do Porto, 

 

António José Pinto Pereira – 917 516 254 

Joaquim Borges Freitas – 969 640 442  
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Memorando  

Sessão de Trabalho entre os primeiros subscritores da petição 436/XII e deputados à 

Assembleia da República sobre a aplicação da lei da renda apoiada aos bairros do 

IHRI no Porto 

 

1. Data e local - 21.12.2015, 18.00 – Clube dos Fenianos, Porto 

2. Presentes: 

Moradores dos Bairros do IHRU Porto – António José Pinto Pereira (Bairro Ramalde do Meio), 

Joaquim Ferreira Guizande (Bairro S. Tomé), Joaquim Borges Freitas (Bairro S. Tomé) e Jorge 

Alberto Guimarães (Bairro do Viso), primeiros subscritores da petição 436/XII – Pela revisão 

da renda apoiada e suspensão da actualização das rendas, subscrita por um Grupo de 

Moradores dos Bairros do IHRU no Porto.  

Autarcas - Jorge Sousa (Matosinhos); Joel Oliveira e José Oliveira (Assembleia Municipal do 

Porto, BE); Fernando Moreira, em representação do Vereador Manuel Pizarro (CM do Porto, 

PS)  

Deputados – Ana Virgínia Pereira e Diana Ferreira (PCP); José Soeiro (BE); Helena Roseta (PS) 

3. Resumo do debate e conclusões 

A reunião foi realizada a pedido de Helena Roseta, relatora da petição 436/XII, entrada na 

Assembleia da República a 16/10/2014, na anterior legislatura. Não tendo sido possível ouvir 

os peticionários entretanto, coloca-se a possibilidade de a respectiva audição pela 11ª 

Comissão (Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação) ser feita através de videoconferência, solução que tem o acordo dos primeiros 

subscritores, ficando a relatora com a incumbência de a promover, articulando os serviços da 

AR com os da CM do Porto.  

António Pinto apresentou o Manifesto Reivindicativo divulgado no passado dia 16 de 

Dezembro, por ocasião de uma concentração dos moradores frente à sede do IHRU no Porto, 

em que declaram que a nova legislação que entrou em vigor em matéria de renda apoiada, a 

lei 81/2014, “manteve os aspectos injustos” denunciados na sua petição, devendo por isso 

“manter-se todos os motivos que estiveram na origem” da sua luta no passado” e exigem ao 

Governo e à Assembleia da República “que assumam medidas urgentes de forma a suspender 

os aumentos nas rendas previstos aplicar muito em breve e que se reconsidere imediatamente 

os custos de obras que estão a ser imputados a moradores que optaram por adquirir a sua 

habitação”. 

Os peticionários esclareceram que o aumento que lhes foi aplicado, com base na lei anterior, 

foi faseado em três anos e que no início de 2016 o IHRU irá cobrar o valor mais alto, 

correspondente ao terceiro ano; com a destruição dos apoios sociais nos últimos anos, há 
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muita gente que não consegue pagar. Sabem que por exemplo em Guimarães muitas pessoas 

deixaram pura e simplesmente de pagar, porque não podem. 

Contestam o facto de o cálculo ser feito em função do rendimento bruto e não do rendimento 

líquido, havendo muita gente com empréstimos vários que lhes reduzem o rendimento 

disponível efectivo. Esclareceram ainda que os pedidos de redução de renda por diminuição de 

rendimentos, que estão previstos na lei, demoram muito tempo a ser despachados e, quando 

o são, o efeito aplica-se à data do despacho e não à data do pedido que justificou a redução, o 

que deixa as pessoas em situação limite.  

Entendem que, no que respeita à actualização de rendas, devia haver um cláusula de 

salvaguarda que fixasse um montante máximo de subida anual, que sugerem ser de 75€. 

Reconhecem que não houve actualizações de renda desde 1993, mas a culpa não é dos 

moradores. Recordam ainda que houve quem fizesse benfeitorias na habitação, pois os 

prédios são antigos e não tiveram obras, mas as benfeitorias são ignoradas. 

Alertaram também para o facto de alguns moradores terem optado por adquirir a casa ao 

IHRU, com a promessa de obras que este deveria fazer, mas as obras só agora estão a ser feitas 

e o IHRU exige uma sobrecarga nas despesas do condomínio. Foi exemplificado um caso em 

que o condomínio custa 20€ por mês, estando a ser cobrado pelas obras um montante 

adicional de 150€ por mês. 

Vários dos restantes presentes intervieram, quer para confirmar o que foi dito, quer para 

chamar a atenção para o facto de haver uma grande diferença entre os valores máximos das 

rendas nos bairros do IHRU e os mesmos valores nos bairros municipais do Porto, que nalguns 

casos são da mesma data e têm as mesmas condições. A explicação para esta discrepância 

radica no facto de a CM do Porto ter deliberado fixar os montantes das rendas máximas, que 

são os da chamada “renda técnica” ou “condicionada”, com base num estudo levado a cabo 

pela Universidade do Porto e que fixou valores máximos que variam entre 50 e 150 euros, 

muito inferiores aos mais de 300€ ou mais aplicados pelo IHRU nos mesmos locais (caso do 

Bairro de S. Tomé). 

Os deputados presentes ouviram as reivindicações dos peticionários, comprometendo-se a 

procurar dar-lhes uma justa resposta na Assembleia da República. Foi também lembrado, 

nomeadamente pelas deputadas do PCP, que houve muitas iniciativas anteriores para mudar a 

lei, por parte dos partidos então na oposição, e que a actual lei, a lei 81/2014, carece de facto 

de ser alterada. 

A relatora alertou para a dificuldade de se propor uma suspensão da lei, que se aplica a todos 

os fogos públicos de cariz social, uma vez que os fogos do IHRU (cerca de 13.000) 

representarão pouco mais da décima parte dos fogos sociais geridos pelos municípios e 

empresas municipais. Além disso, o processo legislativo é sempre moroso, pelo que, sem 

embargo da iniciativa de alteração da lei 81/2014, que certamente ocorrerá por parte dos 

grupos parlamentares que se opuseram à legislação sobre a renda apoiada, iria procurar 

trabalhar numa solução mais expedita para alterar em concreto a forma como o IHRU está a 
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aplicar a lei nos bairros sob sua gestão, nomeadamente a forma como está a calcular a renda 

máxima. 

A reunião terminou com a manifestação de disponibilidade de todos os deputados presentes 

para apoiar a causa dos peticionários. 

 

Anexos: 

Anexo 1 - Manifesto Reivindicativo de 16.12.2015 

Anexo 2 - Tabela de renda máxima de alguns bairros municipais do Porto 

 

 

Lisboa, 4.1.2016  

 

A Relatora 

 

Helena Roseta 
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Relato da Audição (em Videoconferência) dos primeiros subscritores da  

Petição 436/XII (DAR II série B Nº.13/XII/4 2014.11.15, pág. 5) 

Apresentada pelo Grupo de Moradores dos Bairros do IHRU do Porto, solicitando que a Assembleia 

da República proceda à revisão da renda apoiada e à suspensão da atualização das rendas 

 

A audição dos primeiros subscritores da petição 436/XII realizou-se através de videoconferência, no 

dia 19 de janeiro de 2016, entre a Assembleia da República e a Câmara Municipal do Porto. 

Estiveram presentes: na C.M. do Porto, os primeiros subscritores António José Pinto Pereira, 

Joaquim Ferreira Guizande e Jorge Alberto Guimarães, todos eles moradores em bairros do IHRU 

no Porto; e na AR as deputadas Helena Roseta e Maria da Luz Rosinha (PS), Diana Ferreira (PCP) e 

Sandra Pereira (PSD). 

 

Relato da audição 

António José Pinto Pereira   

Recorda que desde o fim de 2013 os moradores dos bairros do IHRU no Porto têm-se visto 

confrontados com aumentos nas rendas que, em alguns casos, chegaram a 1.000%. Informa que não 

estão aqui mais pessoas porque não podiam estar a esta hora. Lembra as várias manifestações que 

já realizaram sobre a questão da renda apoiada. 

Lembra que quando apresentaram a petição 436/XII, em 2014, juntaram 3000 assinaturas e vieram a 

Lisboa reunir com os vários Grupos Parlamentares, tendo ficado convencidos, pelas conversas com 

os deputados, que a aplicação da Lei 166/93 seria suspensa e foram surpreendidos porque não foi 

isso que aconteceu. 

Recorda que as rendas continuaram a subir de uma forma que há muitas famílias que ponderam 

deixar as suas habitações, visto os aumentos terem sido muito elevados e não conseguirem para a 

renda. Há casos gritantes. Os critérios da lei, mesmo depois desta ter sido mudada, não são os 

correctos. O rendimento bruto divide-se por 14 meses, mas as rendas pagam-se em doze meses e 

deviam ser calculadas sobre o rendimento líquido. 

Realça que as habitações não têm sofrido obras por parte do IHRU e que os melhoramentos foram 

feitos pelos inquilinos e isso não é tido em conta. O cálculo das rendas também não contempla a 

idade do imóvel e o seu estado de conservação. 

Refere que em alguns bairros do IHRU o preço por metro quadrado considerado no cálculo da renda 

máxima é de 793€. Compreende que os moradores não viram as suas rendas serem actualizadas 

desde 1993, mas os moradores não têm a culpa. Com o faseamento dos aumentos em 3 anos, Há 

rendas que podem passar de 30 para 347€, por exemplo, pagando 116€ no 1º ano, 242€ no segundo 
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ano e 347€ no terceiro, que é 2016. Cita outro exemplo,  que em março de 2014 foi para 124€m, em 

2015 para 219€ e em março deste ano vai para 315€. 

Afirma que isto não é o Estado Social. Não se constrói habitação social e isso é para a acabar com 

ela. Lembra que o direito à habitação está inscrito na Constituição. 

Solicita que se suspenda a aplicação da lei, que se reveja a lei e que se minimizem os custos para os 

moradores. e se proceda à revisão da lei de forma a minimizar as rendas.  

Reconhece que as rendas que estavam a pagar eram irrisórias, mas não se pode passar do 8 ao 80, 

de 20 ou 30 euros de 30 para cento e tal num ano, no seguinte 200 e tal e no terceiro ano 300 e 

muitos euros. Afirma que os moradores não têm capacidade para pagar estes valores.  

Chama a atenção para os novos contratos que o IHRU está a exigir que sejam assinados pelos 

moradores que são pelo prazo de 10 anos e no fim as pessoas poderão ter de ir para a rua, o que 

está a gerar medo em muita gente.  Esclarece que a luta dos moradores não vai parar porque está 

em causa o futuro das suas vidas. Há moradores que se encontram há 30 e mais anos nestes 

imóveis. 

Pretendem, pois: 

- suspender esta lei e fazer uma nova, porque há muitos factores que continuam a não ser tido em 

conta; 

- que a lei estipule a renda de acordo com o valor que os moradores realmente ganham e não com 

os rendimentos brutos; presentemente nas casas estão a entrar os filhos que já tinham saído e que 

entretanto ficaram desempregados, noras, netos e que tudo isto não permite às pessoas terem 

condições para suportar os encargos que lhes exigem; 

Critica a insensibilidade do IHRU para o contexto socio-económico e  termina afirmando que os 

peticionários esperam ter hoje uma luz ao fundo do túnel. 

Deputada Helena Roseta (PS) 

Refere que considera que o assunto deverá ser tratado em dois tempos: primeiro através de um 

Projeto de Resolução, que em termos legislativos se torna mais célere para resolver este problema 

específico, nos bairros do IHRU do Porto; e depois revendo a lei que entretanto foi publicada (a lei 

81/2014, o que demora mais tempo e tem de ter em conta todo o universo da habitação social, 

nomeadamente dos municípios.   

Defende que o projecto de resolução preveja para a actualização de rendas, à semelhança do que 

aconteceu com a actualização do IMI, uma cláusula de salvaguarda que não ultrapasse os 75€ por 

ano, a aplicar desde o início de 2016. Posteriormente, a lei terá de ser alterada na Assembleia da 

República, revendo-a, assim como a fórmula de cálculo. Tem de existir segurança no arrendamento e 

quando é solicitado umam redução de renda por quebra d rendimento a decisão do IHRU deve 

reporta-se à data do pedido de redução de renda e não à data do despacho do IHRU, pois nos meses 

que a decisão demora aumentam as dívidas das famílias. 
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Alerta para o facto de ter constatado haver uma grande desigualdade no Porto entre as rendas 

máximas calculadas pelo IHRU e as rendas máximas consideradas pelo Município do Porto, que são 

substancialmente mais baixas, nos mesmos bairros e para prédios semelhantes.  

Deputada Sandra Pereira (PSD) 

Saúda os peticionários. Acha que a lei precisa de ser ajustada e O PSD está disponível para proceder 

a essa revisão e procurar acabar com as injustiças existentes. Todavia, a nova lei teve benefícios, 

nomeadamente o faseamento em três anos dos aumentos de renda. Lembra que os aumentos 

resultam dos rendimentos do agregado familiar, com critérios de ponderação que não existiam na lei 

anterior, pelo que só é necessário ajustar e uniformizar onde houver desigualdades. Quanto à 

duração de 10 anos para os contratos, esclarece que há uma salvaguarda para a rescisão, que só 

pode ser feita se a renda paga nos últimos três anos for igual ou superior à renda máxima. A lei, 

ainda que tenha aspetos que necessitem de revisão, é uma lei boa. Mas está solidária com os 

peticionários, pois o Estado não pode passar 20 anos sem aumentar rendas e depois fazê-lo assim. 

Deputada Diana Ferreira (PCP) 

Saúda os peticionários e as acções de luta que têm desenvolvido. Refere que os rendimentos brutos 

são a base de cálculo, mas o que as famílias trazem para casa são rendimentos líquidos. O PCP 

entende que a fórmula de cálculo não é a mais adequada e que a base deviam ser os rendimentos 

líquidos e não os rendimentos brutos. Considera que a lei é uma lei injusta, que facilita os despejos e 

que as reivindicações dos peticionários são justas. Passar de 30 e tal euros para trezentos e tal é 

desumano, é de uma grande insensibilidade social. Manifesta solidariedade com as acções dos 

peticionários e recorda que o PCP tem um património de iniciativas nesta matéria, apelando para 

que não desistam de lutar para verem cumpridos os seus desejos. 

Deputada Luz Rosinha (PS) 

A questão da habitação é fundamental para a estabilidade das famílias, constituindo-se como uma 

matéria importante para o PS. Muita gente já perdeu as suas casas. Há que olhar para o estado 

presente da família e importa corrigir as injustiças. A apresentação do projecto de resolução deve 

assentar na alteração da base de cálculo, nomeadamente na consideração dos rendimentos 

disponíveis (líquidos) e não dos brutos. Concorda com a implementação da cláusula travão que não 

permita aumentos abruptos. Refere ainda que a posição deste grupo de moradores interessa a 

muitas outras famílias e servirá para ajudar outros moradores. 

Deputada Helena Roseta (PS) 

Questiona sobre se nas casas que não se encontram em condições de habitabilidade por 

responsabilidade do senhorio, e que não tenham tido obras por parte deste, não deveria ser 

determinado que não pode haver aumento da renda. Informando que isso foi estipulado no 

regulamento municipal em Lisboa.  

António José Pinto Pereira   

Responde à deputada Sandra Pereira (PSD), porque o PSD é que aprovou a lei e não a corrigiu na 

anterior legislatura. Refere que mesmo tendo somente o 9º ano de escolaridade, não deixa de 
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perceber que a solidariedade que a deputada manifestou relativamente à situação dos moradores 

dos bairros sociais do Porto, do IHRU, não corresponde ao que aconteceu, pois foi o PSD/CDS que 

incluiu na lei as cláusulas prejudiciais. Afirma que precisam de solidariedade, sim, mas com resolução 

dos problemas, desde já ou a prazo.  

Acusa o IHRU de ter feito os cálculos, mas de não ter feito as obras. No recente temporal no Porto 

em muitas marquises chovia tanto como cá fora.  

Esponde à Deputada Helena Roseta confirmando que não há comparação entre as rendas máximas 

do IHRU e da Câmara do Porto. No Bairro do Contumil, por exemplo, as rendas máximas da Câmara 

são de 83€ e as do IHRU de perto de 300€. No mesmo bairro, casas iguais, com a mesma dimensão. 

O que não se compreende. 

Espera que com este governo e com o apoio do PCP e do BE isto mude o mais brevemente possível. 

Recorda que estão a acontecer casos gravíssimos para algumas famílias. 

Se não houver possibilidade de suspensão da lei, que é o que pretendem, ao menos que haja o mais 

rápido possível uma cláusula de salvaguarda. Estão cansados de muita conversa mas o que é preciso 

é passar aos actos. 

Deputada Sandra Pereira (PSD) – Reitera que a sua solidariedade tem a ver com as coisa em que 

acredita. Acha que a lei tem coisas boas e coisas más e que há condições politicas para que 

rapidamente seja dado um novo impulso legislativo sobre esta matéria – até no próximo Orçamento 

de Estado. O pagamento faseado já é uma boa salvaguarda, mas a sua aplicação prática pode ser 

insuficiente. 

Deputada Helena Roseta (PS) 

Agradece aos moradores a sua participação nesta audição e compromete-se até ao fim do mês em 

apresentar o projecto de resolução com as propostas já referidas e reafirma o seu empenho no 

sentido de pôr fim às injustiças apresentadas.  

  

Gravação integral disponível  em  CAOTDPLH_AP_VC_20160119.mp3 
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Anexo 7 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da  

Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação 

 

Assunto: Proposta de realização de Audição Pública com as associações de 

moradores e representantes dos moradores dos bairros municipais, do IHRU e de 

outras entidades sobre o regime do arrendamento apoiado 

 

As questões relacionadas com o regime do arrendamento apoiado têm uma enorme 

atualidade. Nesta sessão legislativa, no âmbito do trabalho já desenvolvido pela 

Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, poder Local e 

Habitação, já tivemos a oportunidade de ouvir os inquilinos dos bairros municipais de 

Setúbal, e os moradores dos bairros do IHRU do Porto (esta última no âmbito de uma 

petição).  

Considerando que há uma enorme preocupação dos moradores dos bairros 

municipais, do IHRU ou de outras entidades sobre a aplicação do regime do 

arrendamento urbano, e tendo em conta as disposições constitucionais em matéria de 

habitação, em particular o direito a uma habitação digna, o Grupo Parlamentar do 

Partido Comunista Português, propõe a realização de uma Audição Pública, com 

brevidade, com as associações de moradores e representantes dos moradores dos 

bairros municipais, do IHRU e de outras entidades, sobre o regime do arrendamento 

apoiado. 

 

Lisboa, 15 de janeiro de 2016 

As Deputadas do Grupo Parlamentar do PCP 

Paula Santos 

Ana Mesquita 

N/ ref. N.º 47931-77/GP/XIII-1-INPAPCP    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 



Moção nº 11 – Deliberada ponto por ponto (ponto 1 deliberado por itens) na Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Lisboa realizada em 29 de Junho de 2010. 

 

Ponto 1 – Item 3 
Aprovado por Maioria com a seguinte votação: 

Votos a Favor: PS/ PCP/ BE/ 3 IND/ MPT/ PEV 

Votos Contra : PSD/ PPM 

Abstenções: CDS-PP 

Ponto 1 – Item 4 
Aprovado por Maioria com a seguinte votação: 

Votos a Favor: PS/ PCP/ BE/ 3 IND/ MPT/ PEV 

Abstenções: PSD/ CDS-PP/ PPM  

Ponto 1 – Restantes Itens 
Aprovado por Maioria com a seguinte votação: 

Votos a Favor: PSD / PS/ PCP/ BE/ 3 IND/ PPM /MPT/ PEV 

Abstenções: CDS-PP 

Ponto 2  
Aprovado por Maioria com a seguinte votação: 

Votos a Favor: PS/ PCP/ BE/ 3 IND /MPT/ PEV 

Votos Contra : PSD / CDS-PP/ PPM 

Ponto 3 
Aprovado por Maioria com a seguinte votação: 

Votos a Favor: PS/ PCP/ BE/ 3 IND /MPT/ PEV 

Votos Contra : PSD / PPM 
Abstenções : CDS-PP 

 

 

 
Moção pela Suspensão da Aplicação do Decreto–Lei nº. 166/93, 

de 7 de Maio, que regula o Regime da Renda Apoiada 
 
 
 
1) A Habitação é um direito consagrado no artigo 65º da Constituição da República 
Portuguesa. Numa altura em que o país atravessa uma forte crise económica que afecta 
transversalmente todos os cidadãos as medidas de austeridade não devem pôr em causa este 
direito que está ainda longe de estar garantido a todos os cidadãos.  
 
 
2) A maioria das habitações municipais da Cidade de Lisboa foi cedida ao abrigo do Decreto-
lei 35 106, de 1945, que regulava o regime das cedências precárias na habitação social. Este 
decreto-lei foi revogado pela Lei nº 21/2009, de 19 de Janeiro, que estabelece um regime 
transitório que, apenas, consagra os fundamentos legais para as desocupações dos fogos 
cedidos a título precário. Assim, até à entrada em vigor do regime do arrendamento social, 
cuja publicação se aguarda desde o ano de 2006 (como se pode verificar pela leitura do 
preâmbulo do Novo Regime Arrendamento Urbano - NRAU, aprovado pela Lei nº 6/2006, 
de 27 de Fevereiro) as habitações que integram o património municipal não podem continuar 
a ser cedidas a título precário, tendo-se sido entretanto aplicada a Lei da Renda Apoiada, 
Decreto-Lei 166/93, de 7 de Maio, apenas às novas atribuições efectuadas ao seu abrigo.  
 
 
3) Uma das diferenças entre o Decreto-Lei 166/93, de 7 de Maio, e a fórmula de cálculo 
adoptada pela Câmara Municipal de Lisboa desde 1985 — Resolução 1/CM/85 baseada na 
Portaria 288/83, de 17 de Março — é o facto desta resolução determinar que a renda seja 
calculada em função do rendimento líquido, ao passo que o Decreto-Lei 166/93, de 7 de 
Maio, refere o rendimento bruto. Para atenuar os efeitos da aplicação da renda apoiada, 
sempre que são celebrados novos contratos em habitações do património disperso do 
Município de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou através da Deliberação 
611/2010, a possibilidade de fasear o aumento da renda em 4 anos, dispositivo que o Decreto-
Lei 166/93, de 7 de Maio, não prevê. 
 



 
4) O Decreto-Lei nº 166/93, de 7 de Maio, procurou reformular e uniformizar os regimes de 
renda a que estava, até então, sujeito o parque habitacional afecto ao arrendamento social, 
sujeitando-o ao regime único de renda apoiada e apresenta alguns aspectos positivos, tais 
como: 

� A uniformização dos regimes de arrendamento que, pela sua diversidade, traduziam 
situações de desigualdade; 

� A definição do chamado preço técnico, impedindo o crescimento das rendas para 
valores excessivos; 

� A definição de critérios sociais que, a partir da determinação de uma taxa de esforço, 
permitem o cálculo da renda que os moradores irão efectivamente pagar. 

No entanto este diploma encontra-se desactualizado e formulado com evidente desadequação 
à realidade social, tendo a sua aplicação revelado a necessidade de melhorar os critérios sociais 
de cálculo de renda que, tal como estão, conduzem a um esforço desmesurado das famílias, 
sobretudo as de mais baixos rendimentos, como foi também reconhecido pelo Senhor 
Provedor de Justiça, Dr. Nascimento Rodrigues, em carta datada de 30 de Setembro de 2008, 
dirigida ao então Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades e que 
recomendava ao Governo a alteração da Lei. Apontando o então Provedor de Justiça que “… 
o sistema é injusto quando trata de igual modo a situação de um agregado singular com certo rendimento e a de 
um outro, com o mesmo rendimento mas imputável a número plural de pessoas e destinando-se a assegurar a 
respectiva sobrevivência”; recomendando assim, na mesma carta, o Provedor de Justiça a mudança 
da Lei, no sentido de ser alterada a regra da progressividade em função do rendimento total do 
agregado familiar, devendo ser “… a mesma atenuada e corrigida em função do número de titulares do 
rendimento, de modo a evitar o tratamento igual de situações evidentemente desiguais, (…) tudo através de 
algoritmo que se considere adequado e proporcionado.” 
 
 
Os Grupos Municipais do PCP, BE, PEV e os Deputados Municipais Independentes 
abaixo indicados, propõem que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua Reunião de 
29 de Junho de 2010, delibere: 
 

1) Apelar à Assembleia da República que altere o Decreto-Lei 166/93, de 7 de Maio, 
tendo em conta os aspectos mais gravosos do ponto de vista social, que o decreto-lei 
contêm, reflectindo sobretudo sobre os seguintes pontos: 

• Que o rendimento a ter em consideração para o cálculo de renda seja o 
rendimento líquido e não o rendimento bruto; 

• Que os cálculos sejam feitos tendo em conta o rendimento per capita 
resultante da soma de todos os elementos do agregado; 

• Que se considere para efeitos de cálculo dos rendimentos do agregado, com 
vista à aplicação da taxa de esforço, apenas os rendimentos dos elementos do 
agregado com idade igual ou superior a 25 anos; 

• Que se retire do cálculo de rendimentos, todos os prémios e subsídios de 
carácter não permanente, tais como horas extraordinárias e subsídios de turno, 
entre outros; 

• Que se actualize a definição de agregado para uma concepção mais  alargada e 
adaptada aos novos tipos de famílias existentes e passe a ter em conta a nova 
legislação em matéria de união de facto e casamento entre pessoas do mesmo 
sexo; 

• Que seja ponderada na composição dos agregados, a existência de 
trabalhadores-estudantes e pessoas com rendimentos baixos provenientes 
exclusivamente de pensões; 



• Que seja revista a progressividade da taxa de esforço das famílias de forma a 
não penalizar desproporcionadamente rendimentos familiares não superiores a 
2 salários mínimos nacionais; 

• Que seja previsto o faseamento da renda nos casos em que se verifique um 
aumento significativo face à renda em vigor; 

• Que a aplicação deste regime tenha sempre em conta o bom estado de 
conservação do fogo. 

 
 

2) Recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que suspenda a aplicação do Decreto-Lei 
166/93, de 7 de Maio, às cedências precárias em vigor, até à sua alteração na Assembleia 
da República ou até à reforma da legislação sobre rendas sociais (NRAU Social).  
 
3) Apelar ao Governo que seja encontrada uma solução justa para o arrendamento dos 
bairros tutelados pelo IHRU, nomeadamente a possibilidade da suspensão da aplicação 
do Decreto-Lei 166/93, de 7 de Maio, até à sua alteração na Assembleia da República. 
 
 
 

Lisboa, 29 de Junho de 2010 

O líder de Bancada do Grupo Municipal do PS   

 

O líder de Bancada do Grupo Municipal do PCP    

 

O líder de Bancada do Grupo Municipal do BE 

 

O líder de Bancada do Grupo Municipal do PEV 

 

Os Deputados Municipais Independentes,  

 
Maria do Céu Guerra de Oliveira e Silva  Ana Maria Gaspar Marques 

 
 

Filipe Mário Lopes      Paula Cristina Coelho Marques Barbosa Correia 
 

 
José Alberto Ferreira Franco    Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes 
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FAMALIS – Federação das Associações de Moradores da Área Metropolitana de Lisboa 
Rua Fernando Sylvan, Lote 36, C/v – 1500-273 Lisboa 

Tel.: 919 113 260 – e-mail: geral@famalis.pt 

 

 
 
 

 
REGIME DE RENDA APOIADA 

 
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 maio. 

 
Exposição dos Motivos 

 
Determina o artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa que “todos 
têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 
pessoal e a privacidade familiar”. 
 
Incumbe ao Estado, segundo a Constituição da República Portuguesa, 
assegurar o direito à habitação, encontrando-se entre as suas atribuições 
“promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias 
locais, a construção de habitações económicas e sociais” e adotar «uma 
política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o 
rendimento familiar e de acesso à habitação própria». 
 
Para as camadas populacionais mais carenciadas, o acesso ao 
arrendamento social é um importante garante do direito à habitação. 
Portugal tem apenas cerca de 3,3% do parque habitacional afeto a 
arrendamento social, o que representa cerca de metade da média europeia. 
Como refere o Diagnóstico de Dinâmicas e Carências Habitacionais do Plano 
Estratégico de Habitação, “o acesso à habitação em arrendamento social 
acessível existe para 26,8% dos agregados pobres e para 54,7% dos 
agregados pobres europeus. Ao contrário do que acontece na Europa, onde 
o aluguer no parque público é o tipo de acesso mais fácil para populações 
pobres, em Portugal é o sector privado que oferece três de cada quatro 
habitações acessíveis em regime de arrendamento, enquanto a oferta 
pública é metade da oferta pública europeia”. 
 
O Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, procurou reformular e uniformizar 
os regimes de renda a que estava, até então, sujeito o parque habitacional 
afeto ao arrendamento social, sujeitando-o ao regime único de renda 
apoiada. 
 
Apresenta o referido Decreto-Lei aspetos positivos: o de procurar 
uniformizar uma panóplia de regimes de arrendamento que, pela sua 
diversidade, traduziam situações de desigualdade; o de definir o chamado 
preço técnico, impedindo o crescimento da renda para valores 
especulativos; o de avançar com a definição de critérios sociais que, a partir 
da determinação de uma taxa de esforço, permitem o cálculo da renda que 
o arrendatário pode efetivamente suportar. 
 
Pesem embora estes aspetos positivos, a aplicação do referido diploma 
revelou a necessidade de melhorar os critérios sociais de cálculo da renda 
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que, tal como estão, conduzem, sobretudo para famílias de mais baixos 
rendimentos, a um esforço desumano. 
 
O regime de renda apoiada tem vindo a ser aplicado progressivamente em 
alguns bairros, um pouco por todo o país. 
 
A aplicação deste regime aos moradores das habitações sociais, destinadas 
a famílias de baixos rendimentos, levou a aumentos brutais das rendas. 
Valores de renda que anteriormente se cifravam nos €30 ou €40, 
aumentaram para €200, €300 e mesmo €400, incomportáveis para a 
esmagadora maioria das famílias, face aos seus rendimentos. 
 
Como bem expressa o parecer emitido pelo Provedor de Justiça a 30 de 
Setembro de 2008, dirigido ao então Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades e que recomendava ao Governo a alteração do 
regime da renda apoiada, o sistema de cálculo de renda apoiada, ao não 
considerar a dimensão do agregado familiar, “é injusto quando trata de 
igual modo a situação de um agregado singular com certo rendimento e a 
de um outro com o mesmo rendimento mas imputável a um número plural 
de pessoas e destinando-se a apurar a respetiva sobrevivência”. Refere 
ainda que a regra da progressividade do rendimento total do agregado 
familiar deve ser “atenuada e corrigida em função do número de titulares do 
rendimento, de modo a evitar o tratamento igual de situações 
evidentemente desiguais (…) tudo através de algoritmo que se considere 
adequado e proporcionado”. 
 
Nos últimos anos verificou-se um crescente aumento da luta dos moradores 
atingidos com a aplicação do regime de renda apoiada. Reivindicam a 
alteração da atual legislação, através da introdução de critérios justos, que 
atenda às preocupações de natureza social e exigem a realização das obras 
de conservação nas habitações que são da responsabilidade das entidades 
locadoras. 
 
Os problemas relacionados com a aplicação do regime de renda apoiada e a 
necessidade da sua alteração são uma matéria que tem suscitado, nos 
últimos anos, inúmeras iniciativas legislativas sem que, até à data, a 
Assembleia da República tenha conseguido consensualizar uma verdadeira 
reforma deste regime. 
 
É no sentido de obviar às claras situações de injustiça que resultam, quer 
da aplicação do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, tal como ele está, 
quer da sua aplicação integral diferenciada, em municípios diversos, que se 
propõe a presente alteração tendo em conta que nada foi alterado desde 
então. 
 
Trata-se de uma matéria que vem sendo alvo de preocupações e que 
reclama, necessariamente, um tratamento mais vasto do que uma mera 
revisão pontual do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio. 
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Assim, a FAMALIS – Federação das Associações de Moradores da Área 
Metropolitana de Lisboa apresenta esta iniciativa com vista a impedir que 
rendimentos ocasionais concorram para onerar o valor da renda, que os 
rendimentos que concorrem para onerar o valor da renda sejam os 
rendimentos líquidos e não os ilíquidos, como até agora tem vindo a 
suceder e instituir critérios de maior justiça social designadamente por 
famílias de rendimentos mais baixos e para os idosos, obviando, assim, a 
situações em que o valor calculado de renda apoiada atinja valores 
insustentáveis para muitos agregados familiares. 
 
Em concreto com estas propostas de alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, 
de 7 de maio, visa-se: 
 

§ Estabelecer para o cálculo da taxa de esforço para pagamento da 
renda apoiada o valor líquido dos rendimentos auferidos e não o valor 
ilíquido como agora de dispõe; 
 

§ Considerar para efeitos de cálculo dos rendimentos do agregado 
familiar, com vista à aplicação da taxa de esforço, apenas os 
rendimentos do agregado familiar com idade igual ou superior a 25 
anos; 
 

§ Retirar do cálculo do rendimento todos os prémios e subsídios de 
caráter não permanentes, tais como horas extraordinárias, subsídio 
de turno, entre outros; 
 

§ Considerar para efeitos de cálculo do rendimento do agregado 
familiar apenas um valor parcial das pensões de reforma, 
aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência, sempre que estes 
não atinjam o valor correspondente a duas retribuições mínimas 
mensais garantidas; 
 

§ Limitar o esforço com o valor da renda a pagar a 15% do rendimento 
líquido do agregado familiar sempre que este não exceda o valor 
correspondente a duas retribuições mínimas mensais garantidas; 
 

§ Instituir a obrigatoriedade das entidades locadoras garantirem que as 
habitações apresentam condições de segurança, salubridade e 
conforto; 
 

§ Introduzir a obrigatoriedade das entidades locadores à realização de 
obras de conservação, reabilitação e beneficiação dos edifícios e 
frações, no mínimo a cada oito anos; 
 

§ Impossibilitar o aumento da renda caso a entidade locadora não 
tenha realizado as obras de conservação, manutenção ou reabilitação 
nos oito anos anteriores ao da atualização; 
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§ Instituir a possibilidade do pagamento faseado nos casos em que se 
verificar um aumento significativo da renda. 
 

Artigo 1.º 
 

A presente lei procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/93, 
de 7 de maio, alterando o regime de renda apoiada para uma maior justiça 
social. 

 
Artigo 2.º 

 
Os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º e 11.º do Decreto-Lei 

n.º 166/93, de 7 de maio, passam a ter a seguinte redação: 
 

«Artigo 1.º 
 
1 – (…). 
 
2 – Ficam sujeitos ao presente regime as habitações destinadas ao 

arrendamento público que constituam património do Estado, das Regiões 
Autónomas e autarquias, seja qual for o seu estatuto jurídico, incluindo 
aquelas cuja administração ou gestão é da competência de organismos 
autónomos, institutos públicos, empresas públicas ou municipais ou de 
capital maioritariamente público ou municipal, instituições particulares de 
solidariedade social, fundações de capitais maioritariamente públicos ou 
pessoas coletivas de utilidade pública administrativa, para contratos 
celebrados após a entrada em vigor do presente diploma. 

 
3 – Fica também sujeito ao regime de renda apoiada o património 

habitacional de arrendamento público que tenha sido objeto de 
transferência do Estado, das Regiões Autónomas e autarquias para 
instituições privadas de utilidade pública, independentemente da forma 
jurídica que estas possam ter revestido, para contratos celebrados após a 
entrada em vigor do presente diploma. 

 
4 – As entidades referidas nos números anteriores são adiante 

designadas por entidades locadoras. 
 

Artigo 2.º 
 
1 – (…). 
 
2 – (…). 
 

Artigo 3.º 
 
1 – Para efeitos do presente diploma considera-se: 
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a) Por «Agregado familiar», entende-se: 
 

1 – Para além do arrendatário, integram o respetivo 
agregado familiar as seguintes pessoas que com ele vivam em 
economia comum, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes: 

 
a) Cônjuge ou pessoa em união de fato há mais de dois 

anos; 
 

b) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha 
colateral, até ao 3.º grau; 

 
c) Parentes e afins menores em linha reta e em linha 

colateral; 
 

d) Adotantes, tutores e pessoas a quem o arrendatário 
esteja confiado por decisão judicial ou administrativa de 
entidades ou serviços legalmente competentes para o 
efeito; 

 
e) Adotados e tutelados pelo arrendatário ou qualquer dos 

elementos do agregado familiar e crianças e jovens 
confiados por decisão judicial ou administrativa de 
entidades ou serviços legalmente competentes para o 
efeito ao arrendatário ou a qualquer dos elementos do 
agregado familiar. 

 
2 – Consideram-se em economia comum as pessoas que 

vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham 
estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e 
partilha de recursos, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte. 

 
3 – A condição de vivência em comunhão de mesa e 

habitação pode ser dispensada por ausência temporária de um 
ou mais elementos do agregado familiar, por razões laborais, 
escolares, formação profissional ou por motivos de saúde. 

 
4 – Considera-se equiparada a afinidade, para efeitos do 

disposto no presente decreto-lei, a relação familiar resultante de 
situação de união de fato há mais de dois anos. 

 
5 – A situação pessoal e familiar dos membros do agregado 

familiar relevante para efeitos do disposto no presente decreto-
lei é aquela que se verificar à data em que deva ser efetuada a 
declaração da respetiva composição. 
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6 – As pessoas referidas no número anterior não podem, 
simultaneamente, fazer parte de agregados familiares distintos. 

 
7 – Não são considerados como elementos do agregado 

familiar as pessoas que se encontrem em qualquer das 
seguintes situações: 

 
i. Quando exista vínculo contratual entre as pessoas, 

designadamente sublocação e hospedagem que 
implique residência ou habitação comum; 
 

ii. Quando exista obrigação de convivência por prestação 
de atividade laboral para com alguma das pessoas do 
agregado familiar; 
 

iii. Sempre que a economia comum esteja relacionada 
com a prossecução de finalidades transitórias; 
 

iv. Quando exista coação física ou psicológica ou outra 
conduta atentatória da autodeterminação individual 
relativamente a alguma das pessoas inseridas no 
agregado familiar. 

 
b) «Dependente», elemento do agregado familiar com menos de 

25 anos que não tenha rendimentos e que, mesmo sendo maior, 
possua, comprovadamente, qualquer forma de incapacidade 
permanente igual ou superior a 60% ou seja considerado inapto 
para o trabalho ou para angariar meios de subsistência; 
 

c) «Rendimento Mensal Líquido», o quantitativo que resulta da 
divisão por 14 dos rendimentos anuais líquidos auferidos por 
todos os elementos do agregado familiar à data da 
determinação do valor da renda; 

 
d) «Rendimento Mensal Corrigido», rendimento líquido mensal 

deduzido de uma quantia igual a três décimos da retribuição 
mínima mensal garantida por cada dependente, sendo a 
dedução acrescida de cinco décimos por cada elemento do 
agregado familiar que, comprovadamente, possua qualquer 
forma de incapacidade permanente igual ou superior a 60%; 

 
e) «Rendimento Mínimo Mensal Garantido», é o fixado por lei. 

 
2 – Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior 

consideram-se rendimentos: 
 

a) «O valor mensal de todos os ordenados, salários e outras 
remunerações, incluindo os subsídios de natal e de férias, mas 
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excluindo os restantes subsídios e prémios, tais como os 
referentes a horários por turnos e horas extraordinárias; 
 

b) O valor mensal de subsídios de desemprego e rendimento social 
de inserção; 

 
c) O valor de quaisquer pensões, nomeadamente de reforma, 

aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência; 
 

d) Os valores provenientes de outras fontes de rendimento, com 
exceção do abono de família, das prestações complementares e 
das bolsas de estudo e de formação. 

 
3 – Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior só são 

considerados os rendimentos dos elementos do agregado familiar com idade 
igual ou superior a 25 anos, exceto o exposto no número seguinte. 

 
4 – Para efeito do número anterior, apenas são considerados 50% dos 

rendimentos líquidos que: 
 

a) Provenham de prestações compensatórias da perda ou 
inexistência de rendimentos garantidos pelo sistema 
previdencial ou pelo subsistema de solidariedade da segurança 
social, ou garantidas por outros sistemas de proteção social 
obrigatória, desde que estas não atinjam o valor da retribuição 
mínima mensal garantida; 
 

b) Se refiram a membros do agregado familiar que se encontrem a 
frequentar estabelecimento de ensino legalmente reconhecido. 

 
5 – Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2, os valores das 

pensões de reforma, aposentação, velhice, invalidez e sobrevivência 
considerados são: 

 
a) A totalidade do valor sempre que este iguale ou exceda o valor 

correspondente a duas retribuições mínimas mensais 
garantidas; 
 

b) 75% do valor sempre que este se situe entre os valores 
correspondentes a uma retribuição mínima mensal garantida e a 
duas retribuições mínimas mensais garantidas; 

 
c) 50% do valor sempre que este iguale ou seja inferior ao valor 

correspondente a uma retribuição mínima mensal garantida. 
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Artigo 4.º 
 
1 – O preço técnico a que se refere o artigo 2.º é calculado nos 

mesmos termos em que o é a renda condicionada, sendo o seu valor 
arredondado para o valor em euros imediatamente inferior. 

 
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, o valor da habitação 

será o que tiver sido considerado para cálculo do montante do respetivo 
financiamento. 

 
3 – Quando não for possível determinar o valor da habitação nos 

termos do número anterior ou quando esse valor for manifestamente 
inadequado, é considerado o seu valor atualizado, estabelecido nos termos 
do regime de renda condicionada, tendo em conta o respetivo nível de 
conforto, estado de conservação, coeficiente de vetustez e área útil e o 
preço da habitação por metro quadrado. 

 
Artigo 5.º 

 
1 – (…). 
 
2 – O valor da renda é determinado pela aplicação da taxa de esforço 

(T) ao rendimento mensal líquido corrigido do agregado familiar, sendo a 
taxa de esforço (T) o valor, arredondado às milésimas, que resulta da 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

! =
0,08"#$

#%%&
 

 
em que: 
 

Rc = Rendimento mensal corrigido do agregado familiar; 
RMMG = Retribuição Mínima Mensal Garantida 

 
3 - O valor da renda é arredondado para o valor em euros 

imediatamente inferior com as seguintes condições: 
 

a) Não pode exceder o valor do preço técnico nem ser inferior a 
1% da retribuição mínima mensal garantida; 
 

b) Não pode ser superior a 15% do rendimento mensal líquido do 
agregado familiar, sempre que este não exceda o valor 
correspondente a duas retribuições mínimas mensais 
garantidas. 

 
Artigo 6.º 

 
1 – (…). 
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2 – A entidade locadora considera que o agregado familiar aufere 
rendimentos superiores aos declarados quando se comprove que o 
agregado familiar ostenta ou é possuidor de bens manifestamente 
incompatíveis com os rendimentos declarados ou se comprove que os seus 
membros exercem atividade profissional que produz rendimentos superiores 
aos declarados. 

 
3 – (…). 
 
4 – No ato da presunção deve a entidade locadora estabelecer o 

montante do rendimento mensal líquido do agregado familiar que considera 
relevante para a fixação da renda e notificar o arrendatário no prazo de 15 
dias. 

 
5 – (…). 
 
6 – (…). 
 
7 – Para efeitos de verificação da condição de recursos do agregado 

familiar, a entidade locadora deve ter em conta o estabelecido no Decreto-
Lei n.º 70/2010, de 16 de Junho. 

 
Artigo 7.º 

 
1 – A renda vence-se no 1.º dia útil do mês a que respeita e o 

pagamento é efetuado até oito dias a contar da data de vencimento. 
 
2 – O pagamento da renda é efetuado no local e pelo modo fixado pela 

entidade locadora, ou na tesouraria da entidade locadora, nos CTT, por 
multibanco, por débito direto ou através de outro meio idóneo. 

 
3 – (…). 
 

Artigo 8.º 
 
1 – (…). 
 
2 – O montante da renda atualiza-se, também anual e 

automaticamente, em função da variação do rendimento mensal líquido 
corrigido do agregado familiar, salvo o disposto nos ns.º 3 e 4. 

 
3 – A renda pode ainda ser reajustada, a todo o tempo, por solicitação 

do arrendatário ou por iniciativa da entidade locadora, sempre que se 
verifique alteração do rendimento mensal líquido corrigido do agregado 
familiar, resultante nomeadamente da alteração da composição do 
agregado familiar ou de doença prolongada, invalidez ou desemprego de um 
dos seus membros, dispondo a entidade locadora de 60 dias para proceder 
à reapreciação do valor da renda. 
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4 – Quando, por opção da entidade locadora, o arrendatário apenas 
declare bienal ou trienalmente os rendimentos do seu agregado familiar, a 
atualização da renda é feita com base na variação percentual para esse ano 
da retribuição mínima mensal garantida. 

 
5 – (…). 
 
6 – A entidade locadora deve, com a antecedência mínima de 30 dias, 

comunicar por escrito ao arrendatário qualquer alteração aos valores do 
preço técnico ou da respetiva renda, indicando os elementos determinantes 
daquela alteração. 

 
7 – Para efeitos dos números anteriores, não há lugar à atualização da 

renda caso a entidade locadora não tenha realizado obras de conservação, 
manutenção ou reabilitação nos oito anos anteriores ao da atualização. 

 
Artigo 9.º 

 
1 – (…). 
 
2 – (…). 
 
3 – (…). 
 

Artigo 10.º 
 
1 – (…). 
 
2 – Nos casos de subocupação da habitação arrendada, a entidade 

locadora pode determinar a transferência do arrendatário e do respetivo 
agregado familiar para habitação, dentro da mesma localidade, com 
tipologia adequada, bom nível de conservação e equipamentos sociais 
ajustados às necessidades do agregado, desde que se prove a necessidade 
da entidade locadora realizar novos contratos de arrendamento público. 

 
3 – (…). 
 
4 – O disposto no n.º 2 não se aplica aos agregados que habitem os 

fogos há pelo menos vinte anos, aos que possuam elementos com idade 
igual ou superior a 65 anos ou que sofram de invalidez permanente igual ou 
superior a 60%, ou sempre que se comprove, mediante declaração emitida 
pela segurança social, que as relações de vizinhança são essenciais como 
rede de apoio e integração social do agregado familiar. 

 
5 – Nos casos de sobreocupação da habitação arrendada, a entidade 

locadora determina, assim que possível, a transferência do arrendatário e 
do respetivo agregado familiar, após audiência prévia e acordo deste, para 
habitação, dentro da mesma localidade, com tipologia adequada, com nível 
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de conservação e equipamentos sociais ajustados às necessidades do 
agregado familiar. 

 
6 – As condições que regulam a declaração referida no n.º 4 são 

definidas por despacho do ministro responsável pela área da segurança 
social. 

 
Artigo 11.º 

 
1 – O regime de renda apoiada estabelecido nos artigos anteriores 

pode ser aplicado pelas entidades referidas no artigo 1.º às habitações, 
adquiridas ou promovidas pelas mesmas e destinadas a arrendamento para 
fins habitacionais, à data de entrada em vigor do presente diploma. 

 
2 – No ato de adoção do regime de renda apoiada deve a entidade 

locadora definir: 
 

a) As habitações e a data a partir da qual este regime passa a ser 
aplicado; 
 

b) Os critérios utilizados para a determinação do valor da 
habitação, nos termos do artigo 4.º; 

 
c) O mecanismo utilizado para a atualização das rendas nos termos 

do artigo 8.º. 
 

3 – (…). 
 
4 – A adoção do regime de renda apoiada estabelecido pelo presente 

diploma deve ser publicitada pela entidade locadora, no mínimo por três 
dias, através de anúncios a publicar em jornais locais de maior tiragem e, 
pelo menos, num jornal de grande tiragem de nível nacional, nos sítios de 
internet do ministério com a tutela da habitação e das respetivas câmaras 
municipais, bem como através da sua afixação à porta dos edifícios a que 
diz respeito. 

 
5 – (…). 
 
6 – Nas habitações sujeitas a outros regimes de arrendamento em que 

a adoção do regime de renda apoiada resultar no aumento do valor da 
renda, a renda apoiada deve ser aplicada de forma faseada e progressiva ao 
longo de cinco anos, não podendo exceder, em cada ano, o limite de 15% 
do rendimento mensal liquido corrigido do agregado familiar, sempre que 
este não exceda o valor correspondente a duas retribuições mínimas 
mensais garantidas. 

 
7 – A adoção do regime de renda estabelecido pelo presente diploma 

obriga a entidade locadora a garantir que a habitação apresenta condições 
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de segurança, salubridade e conforto, que cumpre os regulamentos em 
vigor referentes à segurança e manutenção de equipamentos, tais como 
elevadores, sistema de eletricidade e canalizações de água e gás, e que a 
mesma, e os espaços comuns dos arrendatários, não apresentam sinais de 
degradação. 

 
8 – De forma a cumprir o disposto no número anterior, a entidade 

locadora deverá proceder, se possível antes da adoção do regime de renda 
apoiada e sempre no prazo máximo de dois meses após a sua adoção, às 
obras de reparação necessárias. 

 
9 – Para efeitos do cumprimento do estabelecido no n.º 7, a entidade 

locadora deverá mandar avaliar e certificar as respetivas habitações por 
entidade externa de reconhecida capacidade e conhecimentos técnicos na 
área da engenharia civil, eletrotecnia e mecânica.» 

 
Artigo 3.º 

 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio 

 
São aditados ao Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio, os artigos 1.º-

A, 1.º-B, 3.º-A, 8.º-A, 10.º-A e 11.º-A, com a seguinte redação: 
 

«Artigo 1A.º 
 
As entidades locadoras referidas no artigo 1.º estão vinculadas ao 

cumprimento das seguintes obrigações: 
 

a) Reger-se pelo princípio da igualdade, não podendo privilegiar, 
beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 
qualquer dever nenhum arrendatário ou candidato ao 
arrendamento público em razão de ascendência, sexo, etnia, 
língua, território de origem, religião, orientação sexual, 
deficiência ou doença, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução ou condição social; 
 

b) Prestar aos arrendatários e candidatos ao arrendamento púbico 
as informações e os esclarecimentos de que careçam e apoiar e 
estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e 
informações; 

 
c) Garantir a adequação da tipologia da habitação atribuída em 

regime de renda apoiada à dimensão e caraterísticas do 
agregado familiar; 

 
d) Assegurar a realização de obras de conservação, reabilitação e 

beneficiação dos edifícios e frações, no que diz respeito às 
partes de uso privativo e de uso comum, pelo menos uma vez 
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em cada período de oito anos e sempre que se verifique a sua 
necessidade, assumindo os encargos correspondentes; 

 
e) Garantir ou fazer garantir a manutenção das condições de 

segurança, salubridade, conforto e arranjo estético dos edifícios 
e das habitações; 

 
f) Assumir os encargos e despesas referentes à administração, 

conservação e fruição das partes comuns do edifício, bom como 
o pagamento de serviços de interesse comum; 

 
g) Assegurar a realização de vistorias periódicas, com uma 

regularidade mínima anual, para deteção de situações de 
degradação e insegurança dos edifícios e frações, 
nomeadamente em relação às canalizações de gás, água, 
eletricidade e aos elevadores, por entidade externa de acordo 
com o referido no n.º 9 do artigo 11.º; 

 
h) Promover a qualidade dos conjuntos habitacionais do ponto de 

vista ambiental, social e cultural. 
 

Artigo 1B.º 
 
1 – O arrendatário tem direito a compensação pelas obras de 

reparação e beneficiação realizadas por sua iniciativa, nomeadamente 
através do valor da renda, nas seguintes situações: 
 

a) Desde que tenha obtido previamente autorização da entidade 
locadora para a realização das obras e tenha sido acordado o 
reembolso ao arrendatário; 
 

b) Sempre que as obras em causa se devam a incumprimento da 
entidade locadora em relação às obras de conservação 
ordinárias obrigatórias a cada oito anos e as mesmas se revelem 
indispensáveis à conservação do fogo, conforme atestado por 
comissão arbitral municipal, arquiteto ou engenheiro inscrito na 
respetiva ordem profissional; 

 
c) Em situação de reparações ou outras despesas urgentes, nos 

termos do artigo 1036.º do Código Civil. 
 
2 – O arrendatário deve informar previamente a entidade locadora da 

execução das obras, devendo essa comunicação mencionar expressamente 
que o arrendatário pretende exercer o direito à compensação previsto no 
número anterior. 

 
3 – O arrendatário deve apresentar à entidade locadora os 

comprovativos das quantias despendidas nas obras em causa. 
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Artigo 3A.º 
 
1 – Consideram-se bolsas de estudo todos os apoios públicos ou 

privados de natureza pecuniária, cujo objetivo seja combater o abandono 
escolar, melhorar a qualificação dos jovens em idade escolar e compensar 
os encargos acrescidos com a frequência escolar. 

 
2 – Consideram-se bolsas de formação todos os apoios públicos 

resultantes da frequência de ações de formação profissional, com exceção 
dos subsídios de alimentação, de transporte e de alojamento. 

 
Artigo 8A.º 

 
Sempre que se verifique um aumento significativo da renda em vigor, 

o pagamento da mesma pode ser efetuado de forma faseada. 
 

Artigo 10A.º 
 
1 – A atribuição de habitações em regime de renda apoiada é feita 

através de candidatura, ou por decisão da câmara municipal ou dos serviços 
da segurança social em situações de realojamento ou carência grave de 
habitação. 

 
2 – O IHRU estabelece e publica os critérios de acesso à habitação em 

regime de renda apoiada e as prioridades da sua atribuição, tomando em 
consideração a condição socioeconómica dos potenciais candidatos e seus 
agregados familiares, bem como as condições e locais de entrega das 
candidaturas. 

 
3 – No caso de habitação municipal e de habitação das Regiões 

Autónomas, é da competência das autarquias e Regiões Autónomas, 
respetivamente, a elaboração dos regulamentos de atribuição de habitação, 
de acordo com os critérios previstos no número anterior. 

 
Artigo 11A.º 

 
1 – O direito à habitação em regime de renda apoiada não cessa por 

morte do arrendatário, sendo-lhe aplicável o disposto no artigo 1106.º do 
Código Civil. 

 
2 – Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, o 

destino da habitação em regime de renda apoiada é decidido por acordo 
entre cônjuges, desde que homologado por juiz ou conservador do registo 
civil, ou, na ausência de acordo, por recurso aos meios alternativos de 
resolução de conflitos, nomeadamente à mediação de conflitos. 

 
3 – O não uso da habitação pelo arrendatário é lícito até dois anos, 

não fazendo cessar o direito à habitação em regime de renda apoiada: 
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a) Em caso de força maior ou de doença regressiva e incapacitante 
de permanência na habitação, salvo se existir prova clínica de 
que a doença do arrendatário é irreversível; 
 

b) Emigração do arrendatário; 
 

c) Se a ausência for devida ao cumprimento de deveres militares 
ou profissionais do próprio, do cônjuge ou de quem viva com o 
arrendatário em união de fato; 

 
d) Por detenção em estabelecimento prisional. 

 
4 – Quando as situações previstas no número anterior se prolonguem 

por períodos superiores a 24 meses, e desde que não haja um agregado 
familiar em coabitação, a entidade locadora suspende o contrato de 
arrendamento e respetivo pagamento de rendas durante o período previsto 
de desocupação da habitação, com salvaguarda dos bens do arrendatário, 
disponibilizando essa habitação para novo arrendamento. 

 
5 – Findo o período de desocupação mencionado no número anterior, é 

retomada a relação contratual com o arrendatário em causa, podendo haver 
lugar a atribuição de novo fogo habitacional no caso da habitação objeto do 
contrato se encontrar já arrendado.» 
 

Artigo 4.º 
 
O presente diploma entre em vigor 30 dias após a sua publicação em 

Diário da República. 
 


