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PROJETO DE LEI Nº 843/XIII/3 (PS)- Lei de Bases da Habitação – Texto de 

substituição 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

«Artigo 1º 

(...) 

A presente lei estabelece as bases do direito à habitação e as incumbências e tarefas e 
deveres fundamentais do Estado na efetiva garantia desse direito a todos os cidadãos, 
nos termos da Constituição da República Portuguesa e dos compromissos 
internacionais do assumidos pelo Estado Português.  
 

Artigo 2.º 

(...) 

1. Todos têm direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da 
ascendência ou origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, 
religião, crença, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 
género, orientação sexual, idade ou deficiência condição física. 
2. (…) 
 
 

Artigo 3.º 

(...) 

1. O Estado é o principal garante do direito à habitação.  
2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma 
política de habitação inserida em integrada nos instrumentos de gestão territorial que 
garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. 
3. (…). 
4. A promoção e defesa da habitação são prosseguidas através das políticas públicas 
do Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, bem como das podendo ser 
complementadas por iniciativas privada, cooperativa e social, subordinadas ao 
interesse geral. 
5. (…): 
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a) Universalidade do direito a uma habitação condigna para todos os indivíduos e suas 
famílias, independentemente da sua condição de imigrantes ou refugiados; 
b) Igualdade de oportunidades e coesão territorial, com medidas de discriminação 
positiva e mecanismos de mobilidade habitacional que não envolvam 
desenraizamento, quando necessáriasos; 
c) Sustentabilidade social, económica e ambiental, promovendo a melhor utilização e 
reutilização dos recursos disponíveis, nomeadamente, o arrendamento de quartos a 
estudantes; 
d) (…); 
e) (…); 
f) (…). 
 

Artigo 4.º 

(...) 

1. (…). 
2. Os imóveis ou frações habitacionais detidos por entidades públicas ou privadas 
participam, de acordo com nos termos da lei, na prossecução do objetivo nacional de 
garantir proporcionar a todos o direito a uma habitação condigna. 

 

Artigo 7.º 

(...) 

1. (…). 

2. (…). 

3. (…): 

a) Jovens, com vista à sua qualificação, educação e formação, bem como à 

promoção da sua autonomia e independência social e económica; 

b) (…); 

c) (…). 

4. Às pessoas e famílias em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente as 

que se encontrem em situação de sem abrigo, as famílias com crianças, as famílias 

monoparentais, as famílias numerosas, as vítimas de violência doméstica e as 

vítimas de discriminação ou marginalização habitacional, é conferida protecção 

adicional. 

 

Artigo 11.º 

(...) 
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1. O Estado promove e garante a todos os cidadãos o direito a uma morada postal, 

inerente ao exercício dos direitos de cidadania, incluindo o serviço de entrega de 

correspondência. 

2. As Autarquias Locais têm o dever de garantir a identificação toponímica de todas 

as habitações existentes na sua área, incluindo zonas urbanas recentes, áreas 

urbanas de génese ilegal, núcleos de habitação precária, habitação dispersa ou 

habitações isoladas.  

3. As organizações de moradores têm o direito de participar no processo de 

nomeação e identificação toponímica dos respetivos bairros ou zonas de 

intervenção. 

4. As pessoas na situação de sem abrigo têm o direito de indicar como morada 

postal um local de sua escolha, ainda que nele não pernoitem, desde que 

autorizado pelo titular dessa morada postal. 

 

 

Artigo 12.º 

Protecção e acompanhamento no despejo e na reivindicação da posse 

1. Considera-se despejo o procedimento de iniciativa privada ou pública para 

promover a desocupação forçada de habitações indevidamente ou ilegalmente 

ocupadas.  

2. (…). 

3. (…). 

4. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais não podem promover o 

despejo de indivíduos ou famílias vulneráveis sem garantir previamente soluções 

de realojamento, nos termos definidos na lei, sem prejuízo do número seguinte. 

5. Em caso de ocupação ilegal de habitações, o despejo a reivindicação da posse 

obedece a regras procedimentais estabelecidas por lei. 

6. Sempre que haja lugar a despejo, entendido nos termos do n.º 1, são garantidos 

pelo Estado, nomeadamente: 

a) (…);  

b) (…); 

c) (…);  

e) (…); 

d) (…). 
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7. As pessoas e famílias carenciadas que se encontrem em risco de despejo, ou que 
dele tenham sido alvo e não tenham alternativa habitacional, têm direito a 
atendimento público prioritário pelas entidades competentes. 

 

 

Artigo 13.º 

(...) 

 

1. A habitação que se encontre, injustificada e continuadamente, durante o prazo 

definido na lei, sem uso habitacional efectivo, por motivo imputável ao titular do 

direito de uso proprietário, é considerada devoluta. 

2. As habitações devolutas estão sujeitas às sanções previstas na a agravamento no 

âmbito fiscal nos termos da lei. 

3. (…).   

4. São motivos justificados para o não uso efectivo da habitação, nomeadamente, a 

realização de obras devidamente autorizadas ou comunicadas, durante os prazos 

para elas definidos, ou a pendência de acções judiciais que impeçam esse uso; bem 

como a impossibilidade financeira comprovada de manutenção do edificado por 

parte do titular do direito de uso. 

5 – (…). 

 

Artigo 16.º 

(…) 

1. A política nacional de habitação concretiza as tarefas e responsabilidades do Estado 
em matéria de direito à habitação e está em articulação articula-se com as grandes 
opções plurianuais do plano e com os orçamentos do Estado. 
2. (…).  
3. (…). 
4. (…): 
a) (…); 
b) (…);  
c) (…); 
d) (…);  
e) (…); 
f) (…); 
g) A integração do direito à habitação nas políticas sociais e nas estratégias nacionais 
com ele conexas, nomeadamente de combate à pobreza e à exclusão social, de 
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erradicação da situação de pessoas em situação de sem abrigo ou outras 
direccionadas a grupos especialmente vulneráveis. 
6. O Estado garante a existência de uma entidade pública promotora da política 
nacional de habitação e reabilitação urbana, que coordene a estratégia nacional de 
habitação, garanta a articulação com as políticas regionais e locais de habitação e 
promova a gestão do património habitacional do Estado, bem como a articulação com 
programas de apoio e financiamento. 
 

 

 

Artigo 18.º 

(…) 

1. (…). 
2. (…): 
a) A avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na Estratégia Nacional de 
Habitação ENH;  
b) (…);  
c) (…). 
3. (…). 
4. (…). 
 
 

Artigo 19.º 

(…) 

1. (…). 
2. (…):  
3. (…). 
4. (…): 
a) (…); 
b) Emitir parecer sobre a proposta de ENH Estratégia Nacional da Habitação e sobre o 
Relatório Anual da Habitação;  
c) (…). 
5. Os pareceres e propostas do Conselho não são vinculativos e são divulgados 
publicamente no respetivo sítio da internet. 
 

Artigo 20.º 

(…) 
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1. As Regiões Autónomas e as Autarquias Locais programam e executam as suas 
políticas de habitação no âmbito das suas atribuições e competências. 
2. (…). 
3(…).   
4. Até à institucionalização criação das Regiões Administrativas, as competências 
regionais no âmbito da habitação são exercidas pelo Estado. 
 

Artigo 21.º 

(…) 

 
(…): 
a) (…); 

b) (…); 

c) Executar o Programa de Cooperação a celebrar entre o Estado e as Autarquias 

Locais que define um procedimento especial de cedência de utilização temporária 

aos municípios ou às freguesias de bens imóveis do domínio público do Estado e 

de bens imóveis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos, que se 

encontrem devolutos ou subutilizados, com vista à sua disponibilização no 

mercado do arrendamento; 

d) (…);  

e) (…); 

f) (…); 

g) (…); 

h) (…); 

i) (…);   

j) (…); 

k) (…); 

l) (…); 

m) (…); 

n) (…); 

o) (…). 

 
Artigo 23.º 

(…) 

A câmara municipal elabora periodicamente anualmente o Relatório municipal de 
habitação, a submeter à apreciação da assembleia municipal, com o balanço da 
execução da política local de habitação e a sua eventual revisão. 
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Artigo 27.º 

(…) 

1. (…): 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…);  
d) (…); 
e) Programas de cooperação entre o Estado e as Autarquias Locais para 
aproveitamento do património imobiliário público inativo. 
2. (…). 
3. (…): 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) (…). 
e) A mobilidade habitacional por alteração superveniente das necessidades dos 
moradores sem o seu desenraizamento. 
4. (…). 

 
Artigo 28.º 

(…) 

1. É dever do Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais atualizar anualmente 
regularmente o inventário do respetivo património com aptidão para uso habitacional. 
2. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais têm o dever de promover o 
uso efectivo de habitações devolutas de propriedade pública e incentivar, através dos 
Instrumentos da política de habitação, nomeadamente de apoio financeiro e 
subsidiação, o uso efectivo de habitações devolutas de propriedade privada, em 
especial nas zonas de maior défice habitacional. 
 

Artigo 29.º 

(…) 

  
1. (…): 
a) Estimula o melhor uso dos recursos habitacionais, incentivando a habitação 
acessível e penalizando as habitações devolutas que estando em condições de aceder 
a financiamento público não sejam objeto de manutenção ou conservação por 
motivo imputável ao titular do seu direito de uso; 
b) (…); 
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d) (…); 
e) (…); 
f) (…). 
2. Os municípios podem, nos termos da lei, fixar taxas diferenciadas dos impostos, cujo 
nível de tributação lhes esteja cometido, em função do uso habitacional efetivo.  
3. (…). 
4. Os benefícios fiscais são regularmente avaliados no final de cada ano fiscal à luz da 
tendo por base a variação do mercado habitacional, a fim de não se tornarem 
contraproducentes ou desproporcionados face ao para assegurar a sua 
proporcionalidade ao interesse geral. 

 

Artigo 31.º 

(…) 

 
1. (…): 
a) (…); 
b) (…); 
c) Subsídio de renda aos inquilinos em situação de especial vulnerabilidade económica 
que gozem de especial protecção no âmbito do arrendamento urbano, 
nomeadamente famílias monoparentais e numerosas; 
d) Subsídios eventuais para fazer face a situações de vulnerabilidade e carência 
habitacional temporária ou iminente devidamente comprovada. 
2. (…). 
3. A necessidade de alteração de local de residência devidamente justificada não deve 
prejudicar o direito a apoios públicos, desde que se mantenham as condições que os 
determinaram. 

 

Artigo 33.º 

(…) 

1. (…). 
2. Incumbe ao Estado assegurar celeridade dos processos de inventário e dos 
processos judiciais de heranças indivisas que incluam bens imóveis com aptidão 
habitacional. 
3. A avaliação da participação do mercado habitacional na garantia do direito à 
habitação implica a produção regular pelas entidades competentes de informação 
pública fidedigna, nomeadamente através dos seguintes indicadores: 
a) Percentagem da população em situação de sobrelotação habitacional, com 
privação severa das condições de habitação ou em situação de sobrecarga 
relativamente às suas despesas de habitação; 
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b) Percentagem de alojamentos habitacionais devolutos ou abandonados; 
c) Percentagem de habitação pública ou com apoio público no total de alojamentos 
habitacionais do país; 
d) Percentagem de habitação própria, com ou sem hipotecas imobiliárias, e de 
habitação arrendada, segundo a data e duração dos respetivos contratos; 
e) Percentagem de candidaturas satisfeitas e não atendidas relativamente aos 
programas públicos de habitação de nível nacional, regional ou local; 
f) Tempo médio de espera para alcançar apoio habitacional em programas públicos 
de habitação de nível nacional, regional ou local; 
g) Evolução do preço para aquisição ou arrendamento de habitação, por tipologia 
das habitações e por m2; 
h) Relação entre a evolução do preço para aquisição ou arrendamento e a evolução 
dos rendimentos familiares no mesmo período temporal; 
i) Evolução das despesas familiares, nomeadamente com habitação, transportes e 
educação, face aos rendimentos familiares; 
j) Tempo médio e modo de transporte usado, nas deslocações diárias entre o local de 
residência e o local de trabalho ou a escola. 
4. (Anterior n.º3). 
5. (Anterior n.º4). 
6. O regular funcionamento do mercado de habitação pressupõe a fiscalização por 
entidade pública do cumprimento dos deveres de conservação, manutenção e 
reabilitação pelos titulares dos direitos de uso dos imóveis ou fracções habitacionais. 

 

Artigo 34.º 

(…) 

1. A garantia do direito à habitação pressupõe a definição pública das regras de 
ocupação, uso e transformação dos solos, no quadro da Constituição da República 
Portuguesa e da lei de bases da política de solos e ordenamento do território.  
2. (…). 
3. (…): 
4. (…).   
5. Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacto relevante, as 
parcelas destinadas, nos termos da lei, a cedências gratuitas para o domínio privado 
municipal podem ser afetas a programas públicos de habitação ou realojamento. 
 

 

Artigo 36.º 

(…) 

1. (…).  
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2. Nas áreas de reabilitação urbana devidamente delimitadas, os municípios podem 
adoptar medidas preventivas ou cautelares, por deliberação da assembleia municipal, 
sob proposta da câmara municipal e ouvidas as freguesias abrangidas, para evitar que 
a alteraçãoões das circunstâncias e das condições de facto existentes não comprometa 
ou torne mais onerosa a execução da política municipal de habitação.  
3. Nas áreas a que se refere o número anterior, a lei garante o acesso das entidades 
gestoras aos instrumentos de política urbanísticas necessários, nomeadamente, 
quando for caso disso, o arrendamento ou a venda forçadas a expropriação mediante 
indemnização. 
4. (…). 
 

Artigo 37.º 

(…) 

1. Na concretização das políticas de solos, ordenamento do território, reabilitação 
urbana e habitação, a lei garante ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias 
Locais o recurso aos instrumentos adequados, nomeadamente à posse administrativa, 
ao direito de preferência e, quando necessário, à expropriação mediante 
indemnização. 
2. O direito de preferência das entidades públicas não prejudica o direito de 
preferência dos arrendatários na compra e venda ou dação em cumprimentos do 
locado onde residam, cabendo à A lei estabelecer a respectiva graduação dos direitos 
de preferência existentes em matéria de direito de habitação. 
 

Artigo 38.º 

(…) 

1. (…). 
2. As despesas públicas com habitação a cargo do Estado, das Regiões Autónomas e 
das Autarquias Locais devem ser refletidas nos respetivos orçamentos e programas de 
investimento plurianuais.  
3. (…). 

 
Artigo 40.º 

Endividamento municipal 
Com vista a assegurar a capacidade de resposta municipal às situações de carência 
habitacional, a capacidade de endividamento dos municípios estipulada na lei das 
finanças locais pode ser majorada para contração de empréstimos destinados ao 
investimento na política municipal de habitação. 
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Artigo 41.º 

(…) 

1. (…). 
2. (…) 
3. (…).   
4. O Estado cria um fundo de garantia para o arrendamento destinado a ressarcir o 
proprietário de imóvel arrendado com título legal para pagamento de rendas em 
dívida que, comprovadamente, se demonstre de impossível execução. 
 

Artigo 43.º 

(…) 

1. Ao Estado cabe compete garantir a existência de regimes de renda que tenham por 
base de cálculo, uma das seguintes situações, ou a combinação de ambas: 
a) (…); 

b) (…). 

2. (…) 
3. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais podem afetar parte do seu 
património a programas habitacionais públicos. 
4. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais podem desenvolver 
programas de habitação a custos controlados para arrendamento, a estabelecer com o 
setor privado ou cooperativo.  
5. (…). 
6. (…). 
 

 

Artigo 45.º 

(…) 

1. (…): 
a) Criação de modalidades de Seguros de renda ou mecanismos de garantia mútua 
alternativos à necessidade de fiador; 
b) Instrumentos e mecanismos, de natureza judicial ou extrajudicial, eficazes de 
defesa dos direitos de senhorios e arrendatários e de resposta expedita às situações de 
incumprimento contratual. 
2. (…). 
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Instrumentos e mecanismos, de natureza judicial ou extrajudicial, eficazes de defesa 

dos direitos de senhorios e arrendatários e de resposta expedita às situações de 

incumprimento contratual 

Artigo 47.º 

(…) 

1. O Estado promove, nos termos da Constituição da República Portuguesa, o acesso à 
habitação própria, que inclui a aquisição, conservação e fruição em condições de 
legalidade, estabilidade, segurança e salubridade. 
2. (…). 
3. O apoio público do Estado à aquisição de casa própria privilegia a habitação 
acessível sem fins lucrativos, produzida pelo setor cooperativo ou que resulte de 
processos de autoconstrução, sem prejuízo das competências das Regiões Autónomas 
e das Autarquias Locais. 
 

Artigo 48.º 

(…) 

1. (…).  
2. A lei estabelece as regras aplicáveis na concessão responsável de crédito à 
habitação, nomeadamente os deveres do mutuante e os direitos do consumidor e do 
fiador ou entidade seguradora, bem como as formas de regularização da dívida em 
situações de incumprimento.  
3. (…).    
4. Aos devedores de crédito à habitação que se encontrem em situação económica 
muito difícil deficitária, a definir nos termos da lei, pode ser aplicado um regime legal 
extraordinário de protecção, que inclua, nomeadamente, a possibilidade de 
reestruturação da dívida ou medidas substitutivas da execução hipotecária. 
5. As pessoas com portadoras de deficiência beneficiam, nos termos da lei, de acesso a 
crédito bonificado à habitação. 
6. (…).  

Artigo 50.º 

(…) 

1. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais podem desenvolver 
programas de promoção de construção nova ou de reabilitação a custos controlados 
para habitação própria.  
2. (…).  
3. (…). 

Artigo 52.º 
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(…) 

(…): 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) A habitação duradoura, que permite contratualizar o uso da habitação por um 
período vitalício, como se fosse própria, mas sem detenção da propriedade.  

 
Artigo 54.º 

(…) 

1. (…). 
2. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais promovem a participação 
ativa dos cidadãos e das suas organizações na concepção, execução e avaliação dos 
programas públicos de habitação. 

 
Artigo 55.º 

(…) 

1. Os cidadãos têm direito, ao abrigo dos artigos 46.º e 65.º da Constituição da 
República Portuguesa, de se a organizar-se livremente, nomeadamente sob a forma 
de associações, para garantir o direito à habitação.  
2. (…). 
  

Artigo 56.º 

(…) 

1. O Estado fomenta a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução, nos 
termos da Constituição da República Portuguesa e da lei. 
2. (…). 
3. (…). 
4. (…). 
5. (…). 
 

Artigo 58.º 

(…) 

1. As entidades dotadas de personalidade jurídica que respeitem os princípios 
orientadores da economia social, nomeadamente as associações de habitação 
colaborativa, mutualistas, as misericórdias, as fundações, as instituições particulares 
de solidariedade social,  as associações com fins altruísticos e as entidades abrangidas 
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pelos subsetores comunitário e autogestionário participam na satisfação do direito à 
habitação e na valorização do «habitat», cooperando com o Estado, as Regiões 
Autónomas e as Autarquias Locais. 
2. (…). 
 

 Artigo 60.º 

(…) 

As empresas e outras entidades de direito privado, nomeadamente dos setores 
imobiliário, financeiro, cotadas ou não na bolsa de valores, como as Sociedades de 
Investimento e Gestão Imobiliária, os Fundos de Investimento, bem como e de 
prestação de serviços e bens essenciais, participam na promoção do direito à 
habitação e na valorização do «habitat», no âmbito da prossecução do respetivo 
objeto social, com respeito pelas leis e pelo interesse geral. 
 

Artigo 61.º 

(…) 

1. (…).   
2. (…):  
a) (…);  
b) O direito a requerer a cessação imediata de uma situação de violação grosseira do 
direito à habitação ou da dignidade da pessoa humana em matéria habitacional; 
c) O direito de promover a prevenção, a cessação e a reparação dea violaçõesão de 
bens e valores habitacionais pela forma mais célere possível; 
d) O direito de petição perante os poderes públicos. 
3. (…). 
4. (…).  
 
 

Artigo 62.º 

(…) 

São intervenções prioritárias da política de habitação todas as requeridas por 
resultantes de situações que, pela sua extrema necessidade e/ou urgência ou pela sua 
insustentabilidade, exijam uma efetiva intervenção pública, nomeadamente as 
previstas nos artigos 63.º a 66.º.   

 
Artigo 63.º 

(…) 
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1. O Estado organiza e promove a Estratégia Nacional de Apoio às Pessoas em Situação 
de sem Abrigo em articulação com as regiões autónomas, as Autarquias Locais e a 
sociedade civil. 
2. (…). 
3. (…). 
 

Artigo 64.º 

(…) 

1. (…). 
2. As pessoas atingidas por guerras ou perseguições nos seus países de origem, e 
admitidas em Portugal por formas legais ou legalizadas, independentemente da sua 
nacionalidade, têm direito à protecção do Estado, que assegura respostas 
habitacionais em articulação com as regiões autónomas, as Autarquias locais e a 
sociedade civil.   
3. Os instrumentos previstos no número anterior não dependem da nacionalidade das 
pessoas. 
4. (…).  
5. (…). 
 
 

Artigo 65.º 

(…) 

1. A reconversão de áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e a regeneração de núcleos 
de habitação precária é uma das dimensões da política de habitação, cabendo e 
compete ao Estado criar condições específicas e favoráveis à sua prossecução e 
enquadramento nos instrumentos de gestão territorial e nos programas de promoção 
da coesão social e territorial.  
2. (…).  
3. O Estado apoia os processos de reconversão e regeneração a que o presente artigo 
se refere através de programas públicos de regularização cadastral e de realojamento, 
aos quais se podem candidatar as Autarquias Locais. 
4. Para efeitos do número anterior, as organizações de moradores e entidades da 
sociedade civil envolvidas podem submeter às Autarquias Locais propostas de 
reconversão e regeneração. 
4. (…). 
5. (…). 

Artigo 67.º 

(…) 



 

16 

 

1. O Governo, no prazo de nove meses contados a partir da publicação deste diploma 
da presente lei, submete à Assembleia da República as propostas necessárias à 
conformação do ordenamento jurídico com a presente leiLei de Bases da Habitação. 
2. O mesmo fazem, conforme os casos, número anterior, é aplicável, com as 
necessárias adaptações, às os órgãos de governo próprio das regiões autónomas e os 
órgãos competentes das  às Autarquias locais. 
 

Artigo 70.º 

(…) 

O Estado deverá garantir a existência de um parque habitacional público de dimensão 
igual ou superior à média dos países da União Europeia ajustada à realidade do país e 
de acordo com as metas definidas na ENH, prevendo anualmente a dotação 
necessária à sua concretização progressiva.  
 

Artigo 71.º 

(…) 

1. (…). 
2. As disposições deste diploma da presente lei que tenham com impacto orçamental, 
ao nível nacional, regional ou local, entram em vigor simultaneamente com o primeiro 
orçamento do Estado, regional ou municipal, conforme o caso, posterior à sua 
publicação. 

 

 

Palácio de São Bento, 08 de maio de 2019 

 

Os Deputados do PSD, 


