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RESUMO EM LINGUAGEM CLARA (SEM VALOR LEGAL) 

O que é?

Este decreto-lei cria um novo programa de apoio público à habitação para 

pessoas que vivem em más condições e não podem pagar uma casa.

O que vai mudar?

Cria-se o 1.º Direito — Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para atribuir 

uma habitação adequada às pessoas que vivem em más condições e não podem 

pagar uma casa.

Como é dado o apoio do programa 1.º Direito 

O apoio deste programa é dado: 

• diretamente às pessoas que precisam de uma casa adequada

• arrendando casas para subarrendar às pessoas que precisam
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• reabilitando casas que já existem para arrendar às pessoas que precisam

• construindo casas para arrendar às pessoas que precisam

• através da colaboração entre: 

• organismos de várias áreas 

• a administração central, regional e local

• os setores público, privado e cooperativo.

Os municípios devem planear as soluções de habitação que preferem para o seu 

território, identificar as pessoas que vivem em más condições e gerir os seus 

pedidos de apoio. De seguida, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

faz a gestão dos fundos disponíveis em função dos apoios necessários e dos 

projetos propostos. Também monitoriza a aplicação do programa e, de dois em 

dois anos, faz a sua avaliação.

Quem pode beneficiar do programa 1.º Direito

As/os portuguesas/es ou as/os cidadãs/ãos de outros países da União Europeia 

com título de residência válido podem beneficiar deste apoio se estiverem em 

situação de carência financeira e viverem em condições:

• precárias

• insalubres e inseguras 

• de sobrelotação 

• inadequadas.

Considera-se que vivem em condições precárias as pessoas sem abrigo e as 

pessoas que ficaram sem casa devido a um processo de insolvência, violência 

doméstica, demolição da casa onde viviam ou não renovação do contrato de 

arrendamento (neste último caso, se for uma família só com um adulto, viverem 

com pessoas com deficiência ou o arrendatário tiver mais de 65 anos).

Considera-se que vivem em condições insalubres e inseguras as pessoas que 

vivem numa casa sem condições básicas de salubridade, segurança, higiene e 

abrigo dos elementos (por exemplo, da chuva).



Considera-se que vivem em condições de sobrelotação as pessoas que vivem 

numa casa que não tem divisões suficientes para o número de pessoas que aí 

vivem, faltando, pelo menos, duas divisões, de acordo com os critérios do 

Instituto Nacional de Estatística.

Considera-se que vivem em condições inadequadas as pessoas que vivem em 

casas incompatíveis com as características específicas das pessoas que aí vivem, 

como é o caso das barreiras arquitetónicas para as pessoas com incapacidade ou 

deficiência.

Há apoio para as entidades que criem soluções de habitação dignas

As entidades que criem soluções de habitação para estas pessoas também podem 

ser apoiadas. Por exemplo:

• o Estado, as Regiões Autónomas, os municípios e as associações de municípios

• as empresas públicas, entidades públicas empresariais ou institutos públicos e 

empresas municipais

• as misericórdias, instituições particulares de solidariedade social e outras 

entidades de interesse público, como as que gerem casas de abrigo para apoio a 

vítimas de violência doméstica

• as associações de moradores e cooperativas de construção e habitação 

constituídas por pessoas que vivem em construções inacabadas ou em 

acampamentos

• as entidades proprietárias de habitações em zonas degradadas das cidades (por 

exemplo nas “ilhas” do Porto e nas “vilas” de Lisboa).

Existem vários tipos de apoio no programa 1.º Direito 

1. Podem ser financiadas despesas com: 

• obras de construção ou de reabilitação de casas

• aquisição de casas 

• trabalhos e materiais necessários para tornar as casas acessíveis

• projetos, fiscalização e segurança da obra

• registos e atos notariais necessários para receber o apoio.



O financiamento pode ser total ou de parte do valor das despesas. Este 

financiamento pode ser dado através de comparticipações a fundo perdido ou de 

um empréstimo com uma taxa de juro mais baixa para pagar o resto das despesas 

não comparticipadas. 

O valor total do financiamento não pode ultrapassar os 90 % do valor total das 

despesas, mas pode ser pelo valor total quando é concedido diretamente às 

pessoas ou para entregar casas a pessoas que vivem em construções inacabadas, 

em acampamentos ou em zonas degradadas das cidades. 

2. Também podem doados projetos ou materiais de construção.

3. As entidades que vão criar soluções de habitação serão financiadas, por 

exemplo:

• quando arrendarem casas para subarrendar com rendas mais baixas 

• quando fizerem obras para reabilitar casas para arrendar às pessoas a apoiar

• quando comprarem terrenos para construir casas para arrendar às pessoas a 

apoiar

• quando construírem casas para arrendar às pessoas a apoiar

• quando comprarem casas para arrendar às pessoas a apoiar.

Que vantagens traz?

Com este decreto-lei pretende-se assegurar o acesso a uma habitação adequada 

às pessoas que vivem em situações indignas e não podem pagar uma casa.

Quando entra em vigor?

Este decreto-lei entra em vigor no dia a seguir à sua publicação.

Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em linguagem acessível, 

clara e compreensível para os cidadãos. O resumo do diploma em linguagem clara 

não tem valor legal e não substitui a consulta do diploma em Diário da República. 


