
Propostas de alteração ao pjl 843/XIII (PS) – Lei de Bases da Habitação 

 

1 - Apoio público em caso de despejo iminente ou já consumado - Proposta de alteração na 

especialidade ao artigo 12.º da nova redacção do Projecto de lei 843/XIII (PS)  

2 - Direito de preferência das entidades públicas - Proposta de alteração na especialidade ao 

artigo 37.º da nova redacção do Projecto de lei 843/XIII (PS)  

3 - Renda acessível - Proposta de alteração na especialidade aos artigos 42.º e 43.º da nova 

redacção do Projecto de lei 843/XIII (PS) 

4 - Autoridade para as Condições de Arrendamento - Proposta de aditamento de um novo 

artigo 46º-A na nova redacção do Projecto de lei 843/XIII (PS)  

5 - Habitações devolutas ou degradadas à espera das necessárias partilhas sucessórias - 

Proposta de aditamento de um novo artigo 66.º-A na nova redacção do Projecto de lei 843/XIII 

(PS)  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta de alteração na especialidade ao artigo 12.º do 

 Projecto de lei 843/XIII, na nova redacção apresentada pelo PS  

 

Apoio público em caso de despejo iminente ou já consumado 

 

Nota justificativa 

A realização de despejo em caso de incumprimento, cessação do contrato de arrendamento ou 

ocupação indevida, é um instrumento de política habitacional que carece de ser 

complementado com políticas públicas de apoio a quem precisa. Quando há insuficiência 

económica e não existe alternativa habitacional, o despejo, seja de que natureza for, agrava a 

precariedade e a exclusão social.  

A vertiginosa carestia da habitação nos últimos anos tem conduzido a inúmeras situações de 

despejo sem protecção legal suficiente, aumentando o número de pessoas e famílias 

despejadas ou em risco de perda iminente de habitação, com impactos muito graves na sua 

saúde, segurança e condições de vida e na coesão social das comunidades. 

A responsabilidade de dar resposta a estas situações é eminentemente pública e não é 

resolúvel com a habitação social existente, cuja procura é muito superior aos fogos 

disponíveis, nem pode ser descartada pelo Estado à luz das suas obrigações constitucionais.  

A lei 7-B/2016 de 31 de março, que aprovou as Grandes Opções do Plano para 2016 -2019,  

determinava a “disponibilização, através da Segurança Social e das Redes Sociais Locais, e em 

articulação com as autarquias, de um serviço de aconselhamento descentralizado para apoio 

financeiro, jurídico e social a famílias em situação dramática de perda de casa iminente ou já 

consumada.” Três anos volvidos, esta disponibilização continua a não ser generalizada e, 

quando existe, é pontual e de curto prazo, sem qualquer garantia de continuidade, deixando 

as pessoas e famílias despejadas em estado de desespero e sem perspectivas de alternativa 

habitacional. Urge por isso ir mais longe.  

Artigo 12.º 

[…] 

7. As pessoas e famílias que se encontrem em risco de despejo, ou dele tenham sido alvo, e 

não tenham alternativa habitacional, nem condições económicas para aceder a uma habitação 

no mercado, têm direito a atendimento público prioritário pelas entidades competentes e ao 

apoio financeiro, jurídico e social necessário, após análise caso a caso, para aceder a uma 

habitação adequada. 

 

Lisboa, 8 de maio de 2019 

 

 

A Deputada  

 

 

Helena Roseta 
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Proposta de alteração na especialidade ao artigo 37.º do 

 Projecto de lei 843/XIII, na nova redacção apresentada pelo PS  

 

Direito de preferência das entidades públicas 

 

Nota justificativa 

 

O projecto de lei 843/XIII (PS) continha, na sua versão inicial, um conjunto de disposições de 

reforço dos instrumentos de intervenção pública no mercado da habitação, nomeadamente a 

requisição de imóveis ou fracções habitacionais injustificadamente devolutos. A legislação em 

vigor já prevê diversas formas de intervenção pública em propriedades privadas, 

nomeadamente a posse administrativa para obras coercivas, o arrendamento e a venda 

forçadas em operações de reabilitação urbana e a expropriação por utilidade pública, mas não 

a requisição administrativa. A nova redacção do projecto de lei 843/XIII deixou cair esse 

instrumento, sem contudo reforçar os restantes instrumentos à disposição do Estado, das 

Regiões Autónomas e dos Municípios.  

 

Temos vindo a assistir a uma vertiginosa transformação do mercado habitacional, com uma 

mudança de escala da capacidade financeira dos operadores não compensada pelo aumento 

da capacidade de intervenção dos poderes públicos. A transacção frequente de grandes 

carteiras imobiliárias, com prejuízo do tradicional direito de preferência dos arrendatários, já 

conduziu à recente alteração do artigo 1091.º Código Civil que reforçou o direito dos 

arrendatários. Mas não houve qualquer alteração no direito de preferência do Estado, das 

Regiões Autónomas e dos Municípios, que continuam a só o ter: no quadro da lei de bases do 

património cultural (Lei 107/2001, de 8 de Setembro); no âmbito do regime jurídico da 

reabilitação urbana (Decreto-lei 307/2009, de 23 de outubro, na versão actual) mas, neste 

caso, apenas para terrenos ou imóveis situados em área de reabilitação urbana previamente 

delimitada; ou no âmbito do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (Decreto-lei 

80/2015, de 14 de maio) para efeitos de execução de planos de pormenor ou de unidades de 

execução. Por outro lado, também temos vindo a assistir a um crescente número de 

transacções de estabelecimentos comerciais que incluem o respectivo património imobiliário, 

o qual fica esse modo fora da alçada do disposto na lei em matéria de direito de preferência. 

 

Finalmente, a lei 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases da política de solos e 

ordenamento do território, ao estipular no artigo 29.º que “o Estado, as regiões autónomas e 

as autarquias locais têm o direito de exercer, nos termos legalmente previstos, o direito de 

preferência nas transmissões onerosas de prédios entre particulares, tendo em vista a 

prossecução de objectivos de política pública de solos (…)” para um conjunto de finalidades, 

omitiu entre elas as políticas públicas de habitação. Urge, por isso, incluir o direito de 

preferência das entidades públicas na lei de bases da habitação como um instrumento de 

primeira linha da intervenção pública no mercado habitacional. 
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Assim, ao abrigo do nº 2 do artigo 153.º do Regimento da Assembleia da República, apresento 

a seguinte proposta de alteração na especialidade ao artigo 37.º do projecto de lei 843/XIII, na 

nova redacção apresentada pelo PS: 

 

Artigo 37.º  

[…] 

1. […] 

2. O Estado, as Regiões Autónomas e os Municípios podem exercer o direito de preferência 

nas transmissões onerosas de prédios entre particulares, tendo em vista a prossecução de 

objectivos da política pública de habitação. 

3. O disposto no número anterior aplica-se ainda que a transmissão de património ocorra 

por força da transmissão de estabelecimento comercial nos termos da lei.  

4. Para os efeitos dos números anteriores, o Estado, as Regiões Autónomas e os Municípios 

gozam do direito de preferência para cada um dos imóveis, partes de imóveis ou fracções 

habitacionais vendidos em conjunto, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o 

disposto no Código Civil para os arrendatários habitacionais. 

5. O direito de preferência a que se refere o presente artigo não prejudica o direito de 

preferência dos arrendatários habitacionais na compra e venda ou dação em cumprimentos do 

locado onde residam, cabendo à lei estabelecer a graduação face a outros preferentes. 

 

 

 

 

Lisboa, 8 de maio de 2019 

 

 

 

A Deputada 

 

 

 

 

Helena Roseta 
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Proposta de alteração na especialidade aos artigos 42.º e 43.º do 

 Projecto de lei 843/XIII, na nova redacção apresentada pelo PS  

 

Renda acessível 

 

Nota justificativa 

O projecto de lei 843/XIII (PS) inicial continha no seu preâmbulo uma explicação sobre a 

actualidade do conceito de renda acessível, no quadro da OCDE e da União Europeia, e 

estabelecia a respectiva definição, juntamente com as demais definições, no artigo 2º. A nova 

versão do pjl 843/XIII eliminou o artigo das definições, remetendo algumas definições mais 

relevantes para o articulado correspondente.  

Julga-se fundamental enquadrar na Lei de Bases da Habitação um conceito geral de “renda 

acessível”, que possa cobrir o programa de Arrendamento Acessível que o governo foi 

autorizado a lançar através da Lei 2/2019, de 9 de janeiro, mas se aplique também a outros 

programas de iniciativa pública que visem proporcionar condições de arrendamento 

habitacional compatíveis com os rendimentos médios das pessoas e famílias em Portugal. 

Aproveita-se para reforçar a necessidade de estabilidade no arrendamento público, admitindo-

se flexibilidade na aplicação dos regimes mais apropriados aos rendimentos efectivos dos 

arrendatários, sem que tal implique perda do arrendamento. 

Acresce que no programa eleitoral de 2015 o PS propunha “lançar um novo conceito de 

‘habitação acessível’, de promoção pública ou privada, cujos senhorios pratiquem valores de 

arrendamento moderados, isto é, com intuito lucrativo mas abaixo do preço de mercado e 

enquadrados com os rendimentos médios dos agregados familiares”. É este compromisso 

assumido pelo PS que ora se propõe incluir na Lei de Bases de Habitação. 

 

Assim, ao abrigo do nº 2 do artigo 153.º do Regimento da Assembleia da República, apresento 

a seguinte proposta de alteração na especialidade aos artigos 42.º e 43.º do projecto de lei 

843/XIII, na nova redacção apresentada pelo PS: 

 

Artigo 42.º  

[…] 

1. O texto actual do artigo 

2. “Renda livre” é a renda estabelecida por acordo entre o senhorio e o inquilino, no âmbito 

do regime legal do arrendamento urbano. 

3. “Renda condicionada” é a renda máxima aplicável no arrendamento habitacional de fogos 

de iniciativa pública, social ou cooperativa, calculada, nos termos do respectivo regime legal, 

com base no valor patrimonial tributário da habitação, independentemente dos 

rendimentos do arrendatário.   

4. “Renda apoiada” é a renda aplicável no arrendamento de habitações sociais, cujo valor, 

nos termos do respectivo regime legal, é função do rendimento do agregado familiar e não 

pode exceder o valor da renda condicionada calculada para o locado.  

5. “Renda acessível” é a renda aplicável no arrendamento de habitações públicas ou privadas 

enquadradas em programas que tenham como objectivo proporcionar o acesso ao 
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arrendamento por valores compatíveis com os rendimentos familiares médios das pessoas e 

famílias.  

Artigo 43.º  

[…] 

1. […] 

2. No património habitacional público é praticada a renda apoiada ou condicionada, sem 

prejuízo da possibilidade de enquadramento em programas públicos de arrendamento 

acessível. 

6. É promovida a estabilidade no arrendamento público, admitindo-se para o efeito a 

transição entre os regimes de arrendamento aplicáveis, sempre que necessário, em função 

dos rendimentos efectivos dos arrendatários. 

7. O disposto no presente artigo não prejudica a criação de outros regimes ou programas, 

através de legislação própria, com vista a promover o acesso das pessoas e famílias ao 

arrendamento habitacional estável e a preços compatíveis com os seus rendimentos. 

 

 

 

Lisboa, 8 de maio de 2019 

 

 

 

A Deputada 

 

 

 

 

Helena Roseta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta de aditamento de um novo artigo ao 

 Projecto de lei 843/XIII, na nova redacção apresentada pelo PS  

 

Autoridade para as Condições de Arrendamento 

 

Nota justificativa 

É recorrente a queixa de muitos cidadãos e organizações contra a deficiente ou mesmo 

inexistente fiscalização das condições do arrendamento habitacional bem como de 

habitabilidade dos locados. 

Em 2006, o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), estabelecido pela lei 6/2006, de 

27 de Fevereiro, determinou um nexo obrigatório entre a actualização de rendas antigas e as 

condições de habitabilidade do locado e criou um sistema de verificação e fiscalização, através 

das comissões arbitrais municipais. Este aspecto fundamental da reforma do arrendamento 

urbano foi eliminado pela lei 31/2012, de 14 de agosto, que alterou o NRAU de 2006, abrindo a 

porta a aumentos de renda completamente desligados das condições efectivas de 

habitabilidade existentes.  

Em 2015, no seu programa eleitoral, o Partido Socialista propôs rever o regime do 

arrendamento “de forma a adequar o valor das rendas ao estado de conservação dos edifícios, 

estimulando assim a respectiva reabilitação”. Na presente legislatura foram feitas várias 

alterações ao NRAU, mas não foi reposto o anterior sistema de fiscalização e verificação das 

condições de habitabilidade, que estão totalmente desligadas do actual regime do 

arrendamento, com as seguintes excepções: assédio imobiliário, penalizado na nova redacção 

do NRAU aprovada pela lei 12/2019, de 12 de fevereiro; obras em prédios arrendados que 

permitam a classificação como “obras profundas”, no âmbito do Regime de Obras em Prédios 

Arrendados (RJOPA), criado pela lei 157/2006, de 8 de agosto, na versão actual; aspectos 

particulares relacionados, por exemplo, com a segurança contra incêndios ou a eficiência 

energética.  

 

É sabido que as obrigações de conservação periódica impostas aos proprietários pelo Regime 

Geral das Edificações Urbanas (RGEU), criado pelo Decreto-lei 38382, de 7 de agosto de 1951, 

não são muitas vezes cumpridas. A fiscalização, pelas câmaras municipais, das condições de 

habitabilidade e segurança das habitações, nomeadamente das habitações arrendadas, é na 

maior parte das vezes casuística, não tendo os municípios competências fiscalizadoras no 

domínio do arrendamento. Por outro lado, a dispersão de entidades fiscalizadoras no âmbito 

de regimes especiais, como o alojamento local, compromete a efectiva verificação do 

cumprimento da lei. 

 

É especialmente chocante o que se passa actualmente com a geração jovem, nomeadamente 

os estudantes deslocados, sujeitos a arrendamentos ou sub-arrendamentos precários e sem 

qualquer fiscalização, ou mesmo “empurrados” para quartos em alojamento local, por preço 

exorbitante e também sem qualquer fiscalização. Urge pôr cobro a esta situação, criando uma 

entidade autónoma e independente que possa garantir uma actuação eficaz perante as 



violações da lei e a protecção dos arrendatários ou sub-arrendatários, muitas vezes em 

situação de grande fragilidade e irregularidade contratual, a que se sujeitam por absoluta falta 

de alternativa. A Juventude Socialista tem defendido por isso a criação de uma Autoridade 

para as Condições do Arrendamento, proposta que também subscrevo e defendo. 

 

Assim, ao abrigo do nº 2 do artigo 153.º do Regimento da Assembleia da República, apresento 

a seguinte proposta de aditamento do seguinte novo artigo ao projecto de lei 843/XIII, na nova 

redacção apresentada pelo PS: 

 

Artigo 46.º - A 

Autoridade para as Condições do Arrendamento Habitacional 

1. É criada a Autoridade para as Condições do Arrendamento Habitacional, com 

independência técnica e autonomia de decisão, tendo por missão a promoção da melhoria 

das condições de arrendamento, a fiscalização do cumprimento das respectivas normas 

legais, a verificação das condições de habitabilidade dos fogos arrendados ou subarrendados 

e o combate a situações irregulares ou encapotadas de arrendamento ou subarrendamento 

habitacional. 

2. A Autoridade para as Condições do Arrendamento Habitacional terá poderes para impor a 

redução a escrito do contrato de arrendamento, mediante prova do pagamento de renda 

durante seis meses, bem como para promover a sua remessa à Autoridade Tributária. 

3. A actuação da Autoridade para as Condições do Arrendamento é articulada com a 

actuação das demais entidades com poderes fiscalizadores e contra-ordenacionais em 

matéria habitacional, nomeadamente os municípios. 

4. As atribuições, competências e meios de acção da Autoridade para as Condições do 

Arrendamento Habitacional são definidas em lei especial. 

 

 

Lisboa, 8 de maio de 2019 

 

 

 

A Deputada 

 

 

 

 

Helena Roseta 
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Proposta de aditamento de um novo artigo ao 

 Projecto de lei 843/XIII, na nova redacção apresentada pelo PS  

 

 

Habitações devolutas ou degradadas à espera das necessárias partilhas sucessórias 

 

Nota justificativa 

 

O projecto de lei 843/XIII (PS) continha, na sua versão inicial, um artigo intitulado “Habitações 

devolutas ou degradadas à espera das necessárias partilhas sucessórias”, incluído no capítulo 

das Intervenções Prioritárias”, que previa a possibilidade de sujeitar as habitações devolutas 

ou degradadas em consequência da demora de partilhas entre herdeiros a requisições 

administrativas temporárias para fins habitacionais, mediante indemnização e sem prejuízo do 

direito de propriedade dos herdeiros, remetendo para lei especial o correspondente 

procedimento administrativo. 

 

A nova redacção apresentada pelo PS deixou cair esta possibilidade, que visava responder a 

milhares de situações que têm contribuído para o crescente número de habitações devolutas 

identificadas nos últimos 30 anos pelos censos do INE. É um fenómeno que não pode ser 

ignorado, até pelos efeitos prejudiciais que tem no ambiente urbano. A requisição temporária, 

admitida após um prazo de 5 anos, poderá ter um efeito dissuasor da demora excessiva das 

partilhas, quer haja processo judicial quer não haja, sem pôr em causa o direito à propriedade 

e havendo sempre lugar a uma indemnização, obrigatória por força do artigo 62.º da 

Constituição da República Portuguesa. Face à actual crise habitacional em muitas zonas do 

território nacional, não deve ser desperdiçada esta possibilidade de promover, também por 

esta via, o uso efectivo dos recursos habitacionais existentes. 

 

Assim, ao abrigo do nº 2 do artigo 153.º do Regimento da Assembleia da República, apresento 

a seguinte proposta de aditamento de um novo artigo 66.º - A ao projecto de lei 843/XIII, na 

nova redacção apresentada pelo PS, repondo a redacção do artigo 84.º da versão original do 

referido projecto de lei: 

 

Artigo 66.º - A 

Habitações devolutas ou degradadas à espera das necessárias partilhas sucessórias 

1. Todas as habitações, ou conjuntos de habitações, que se encontrem devolutas, no todo ou 

em parte, ou em visível estado de degradação, em consequência da demora de partilhas 

entre herdeiros, quer haja processo judicial pendente quer não, há mais de 5 anos, ficam 

sujeitas a ser, findo o referido prazo, sujeitas a uma ou mais requisições temporárias, 

mediante indemnização, para fins habitacionais, nos termos do número 3 do artigo 4.º, por 

decisão administrativa do Estado, da região autónoma ou do município, conforme os casos, 

sem prejuízo do direito de propriedade que vier a caber a cada um dos herdeiros. 

2. O procedimento administrativo que tiver por objeto casos do tipo referido no número 

anterior será regulado por lei especial, não podendo ser tomada a decisão final sem prévia 
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audiência escrita dos interessados, a qual deverá ser precedida de certidão judicial do estado 

em que se encontra o processo de partilha, caso tenha sido instaurado, ou de certidão da 

inexistência de qualquer processo com tal objeto. 

 

 

 

Lisboa, 8 de maio de 2019 

 

 

 

A Deputada 

 

 

 

 

Helena Roseta 

 

 


