
 

 

PROPOSTA 

 

 

ACESSO À HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTIMÃO 

 

 
1. O direito à habitação é um direito fundamental social, uma vez que todas as pessoas 

necessitam de um local adequado para a sua privacidade e intimidade familiar, bem 

como para a garantia de condição de vida, de saúde e bem-estar; 

2. Considerando que a começam a surgir sinais junto da população relativamente a falta de 

habitação em Portimão, nomeadamente a oferta disponível de imóveis para compra e 

arrendamento por valores entre o valor social e o de mercado não satisfaz a procura por 

parte dos candidatos a moradores; 

3. Os imóveis disponíveis a preços acessíveis tendo em conta o valor de mercado não são 

suficientes para acolher a procura quer de pessoas que pretendem trabalhar no concelho, 

quer de moradores que não suportam as rendas altas, quer de famílias que necessitam de 

habitação social e de jovens na situação de entrada no mercado laboral e idosos em 

situação precária; 

4. Sendo certo que o mercado privado de habitação deve funcionar normalmente, cabe ao 

estado (central e desconcentrado) procurar soluções que minimizem os impactos 

negativos daí decorrentes, especificamente junto dos mais desfavorecidos e classe 

trabalhadora; 

5. Considerando o impacto do aumento do turismo no concelho na oferta de imóveis 

disponíveis, como o alojamento local, estando referenciados cerca de 3.500 registos 

relacionados com esta atividade económica no concelho; 

6. Considerando a sobrevalorização do valor do parque residencial; 

7. Considerando que são frequentes os alertas por parte de pretensos arrendatários nas 

redes sociais, em como não conseguem habitação ao ano no município de Portimão; 

8. Considerando ainda que o município tem uma lista de espera muito considerável para a 

habitação camarária; 

9. Considerando que os atuais mecanismos de política de habitação no município de 

Portimão são agora insuficientes para a resposta a esta problemática (parque 

habitacional camarário (Bairros municipais) e o programa de subsídios ao 

arrendamento); 

10. Considerando a recentíssima iniciativa legislativa pelo DL 37/2018, de 04/06/2018, que 

aprova o "1º Direito – Programa de apoio ao acesso à habitação”; 



 

 

11.  Destaca aquele diploma que “..As estratégias municipais no âmbito da habitação 

devem promover as ações necessárias para assegurar a universalidade, a coerência e a 

equidade no acesso a essas soluções por parte das pessoas e agregados que vivem em 

condições indignas e em situação de carência financeira"; 

12. Destaca ainda o diploma no seu art.º 30º que o município deverá adotar uma estratégia 

local para a sua politica de habitação e priorizar as soluções habitacionais que achar 

mais convenientes para desenvolver no seu território de acordo com o programa 1.º 

Direito; 

13. Considerando o conjunto de ferramentas (soluções habitacionais) disponíveis para a 

dinamização da política de habitação no município, como a construção de habitações 

com rendas acessíveis em terrenos municipais, apoio ao arrendamento jovem, reforço 

dos polos habitacionais camarários, parcerias efetuadas com cooperativas de habitação e 

empresas privadas para a construção de habitação a custos controlados, reabilitação de 

imóveis e frações para arrendamento condicionado, aquisição de imóveis prontos para 

habitar, aquisição de terrenos para a construção de habitação social, etc. 

 

Desta maneira, a Câmara Municipal de Portimão delibera: 

 

a) Diligenciar de modo a que seja efetuado um levantamento de todo o património da 

Câmara Municipal de Portimão, do estado e conservação de todos os edifícios e terrenos 

desocupados com o objetivo de se delinear uma estratégia de intervenção; 

b)  Apuradas as necessidades globais em termos de habitação no município sejam 

implementados pelo executivo os programas camarários com as soluções habitacionais 

que considere mais eficazes para uma política municipal de apoio à habitação, tendo em 

conta os recursos materiais/ financeiros disponíveis e a garantia da sustentabilidade da 

habitação no concelho. 

 

 

Portimão, 19 de Junho de 2018 

 

 

O Vereador do PSD, 

(Manuel Henrique Valente) 

 

 


