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Grupo Parlamentar 

 

Propostas de alteração na especialidade – Lei de Bases da Habitação 

 

Alterações ao Projeto de Lei n.º 1057/XIII/4.ª (GP BE) 

 

 

Os artigos 2.º. 4.º, 7.º, 8.º, 15.º, 17.º, 22.º e 26.º do projeto de lei n.º 1057/XIII/4.ª 

passam a ter a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 2.º  

[…] 

1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 

4 -  […]. 

5 -  […]. 

6 -  […]. 

7 -  […]. 

8 -  […]. 

9 -  […]. 

10 -  […]. 

11 -  […]. 

12 -  [NOVO] É promovida a acessibilidade da habitação no sentido de garantir 

a satisfação das condições ergonómicas necessárias ao pleno usufruto do imóvel, 

e da sua funcionalidade, sem depender de terceiros, incluindo a entrada e saída 

do edifício e o pleno usufruto dos seus espaços comuns e interior da habitação, 

nomeadamente por pessoas com deficiência e pessoas idosas, através das normas 

técnicas de acessibilidade previstas em legislação específica. 
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«Artigo 4.º  

[…] 

1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 

4 -  […]. 

5 -  […]. 

6 -   [NOVO] A política fiscal relativa à habitação prossegue os objetivos da sua função 

social, nomeadamente através de benefícios à reabilitação para habitação para 

arrendamento de longa duração nos regimes de renda de cariz social, nos 

regimes de renda condicionada ou renda acessível, para habitação própria e pela 

exclusão de benefícios fiscais nas iniciativas de reabilitação urbana que não 

prossigam esses objetivos. 

 

Artigo 7.º  

[…] 

 
O Governo apresenta à Assembleia da República, nos 180 dias posteriores à publicação 

da presente lei, uma proposta de criação do Serviço Nacional de Habitação, com estatuto 

próprio, que integra todas as entidades da habitação não lucrativa, nomeadamente 

públicas, associativas e cooperativas que desenvolvam atividades de promoção na área 

da oferta pública de habitação e que integre ainda todo parque habitacional estatal, 

prevendo uma infraestrutura de serviços nacional, com desdobramento local e 

municipal. 

 

Artigo 8.º  

[…] 

 
1 -  […]. 

2 -  […]. 
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3 -  […]. 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) A constituição de uma carta dos direitos dos inquilinos a redigir pelo 

governo e que defina, nomeadamente, o direito à informação detalhada da 

situação individual de atribuição de habitação e a definição de tempos 

máximos de resposta nos diferentes casos relativos ao direito à habitação 

adequada, privilegiando sempre a antecipação relativamente ao despejo; 

l)  Dotação orçamental do estado para resposta específica para pessoas em 

situação sem abrigo; 

m) Inclusão de programas de reintegração de reclusos com previsão da 

necessidade de resposta habitacional pública em todo o processo de 

reintegração. 

n) Devem ser adotados conceitos e definições em linha com o direito e os 

padrões internacionais e regionais de direitos humanos, nomeadamente a 

respeito da definição de habitação condigna e de despejo/desalojamento 

forçado; 

4 -  […]. 

5 -  […]. 

 

Artigo 15.º  

[…] 

 
1 -  […]. 

2 -  […]. 
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3 -  […]. 

4 -  O realojamento garante-se com a antecedência necessária ao despejo ou 

demolição de forma a que a estabilidade do arrendatário não seja coartada, 

devendo a solução atribuída ser adequada e, sempre que possível, definitiva. 

5 -  [Novo] No caso de realojamento de bairros e áreas contíguas, deve procurar-se 

manter geograficamente os laços de comunidade pré-existentes na garantia da 

prossecução da concretização da atribuição de habitação adequada. 

 

Artigo 17.º  

[…] 

 
1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 

4 -  […] O Estado, os governos regionais ou os municípios apenas podem efetivar o 

despejo forçado ou a demolição de habitações precárias de cidadãos ou cidadãs 

em situação de vulnerabilidade financeira ou social após garantirem soluções 

alternativas de habitação, preferencialmente permanente. 

5 -  […]. 

6 -  […]. 

7 -  Não permitir o despejo administrativo por transmissão em caso de instrução de 

processo criminal, rusgas policiais ou aplicação de penas quando esta não 

configura sanção acessória decorrente de pena transitada em julgado. 

8 -  É conferida proteção específica a famílias com crianças em idade de escolaridade 

obrigatória. 

 

Artigo 22.º  

[…] 

 
1 -  […]. 

a) […]; 

b) […]; 
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c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) [Novo] No âmbito das medidas determinadas na alínea b), não são 

excluídos migrantes, imigrantes ou emigrantes que por esse motivo não 

disponham de residência no âmbito geográfico da solicitação feita para 

habitação municipal. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 

 

Artigo 26.º  

[…] 

 
1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  Cidadãos e cidadãs vítimas de violência de género, doméstica ou LGBTI+ são alvo 

de políticas próprias de proteção e direito à habitação, havendo lugar a 

afastamento de agressores e ambientes violentos do seu enquadramento 

habitacional. 

4 -  […]. 

5 -  […]. 

6 -  […]. 

7 -  Criação de uma bolsa nacional para as vitimas referidas no número 3 do presente 

artigo e promoção de programas, com dotação orçamental do estado, em 

articulação com municípios para estes casos. 

 

 


