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MOÇÃO N.º 2 

“Defesa do direito constitucional à habitação” 

O Direito à Habitação, previsto na Constituição da República Portuguesa, tem 

sido um dos mais negligenciados. 

A ausência de uma política de investimento na habitação pública, a falta de 

oferta pública, os preços especulativos e a prática de uma política de baixos salários, 

têm fomentado uma grave crise habitacional nas famílias portuguesas, agravada pela 

actual crise pandémica, de tal modo que o esforço financeiro de uma família com a 

habitação não deveria exceder os 30%, no entanto, ascende aos 58% em Portugal. 

A ‘Lei dos despejos’ (Lei nº 31/2012), aprovada pelo governo PSD/CDS, alterou 

profundamente todo o quadro do arrendamento no País, permitindo a concretização de 

muitas centenas de despejos. 

Invariavelmente, os governos têm privilegiado os grandes interesses do capital 

alienando o seu património, que poderia ser prioritariamente potenciado para habitação 

pública, em lugar de beneficiar os grandes investimentos e a habitação de luxo, em 

detrimento do parque habitacional público, que tem sido deixado ao abandono e em 

degradação. 

Lisboa tem sido, durante décadas, o exemplo de uma má política de habitação 

pública, tendo como resultado a gentrificação da sua população, afectando e 

descaracterizando, sobretudo, as zonas mais antigas da cidade, resultado da pressão da 

especulação imobiliária e da opção pelo investimento turístico como fonte de 

desenvolvimento económico. 

Considerando que, em alternativa, há que prever a valorização do vasto 

património, incluindo o edificado municipal disperso e terrenos com capacidade de 

edificação, baseado em capitais de origem municipal, e explorando os instrumentos de 

financiamento actualmente disponíveis, designadamente o IFRRU (Instrumento 

Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana). 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta da eleita do Partido 

Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão 

ordinária no dia 2021-04-30, delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa: 

1 - Diligencie junto do Governo para que ponha em prática uma política que 

garanta o direito à habitação consagrado na Constituição da República Portuguesa, 

nomeadamente com a disponibilização de mais e melhor habitação pública. 

2 - Inste o Governo que, em conformidade com as responsabilidades que a 

Constituição lhe atribui, promova e concretize uma política que dinamize o 

arrendamento habitacional, estabelecendo rendas compatíveis com os salários, e tome 

medidas para aumentar significativamente a oferta pública de habitação, defendendo o 

direito de todos à habitação, em particular, dos inquilinos com maiores dificuldades 

económicas. 
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3 - Interceda junto da Assembleia da República para a revogação da denominada 

“Lei das rendas” (Lei nº 31/2012), dando preferência a um caminho que promova a 

criação de uma nova lei de arrendamento urbano que, em suma, garanta o direito à 

habitação. 

Mais delibera: 

4 - Remeter a presente deliberação aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, Câmara Municipal de Lisboa e divulgá-la nos habituais locais públicos de 

estilo, incluindo o Boletim @Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta 

aprovada em minuta. 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 30 de Abril de 2021 

Teresa Maria Reis Roque 

 

 

 

 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS A FAVOR 11 (9PS;1PCP;1BE) E 8 VOTOS CONTRA 

(4PSD;4CDS) 


