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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta o importante papel desempenhado pelo Parlamento Europeu no que se refere ao 
combate à exclusão social e à pobreza, bem como à garantia da elegibilidade para o 
financiamento das políticas em matéria de habitação social, tanto no passado, como no 
âmbito dos novos regulamentos sobre os Fundos Estruturais e de Coesão, com vista à 
exploração de políticas inovadoras passíveis de criar sinergias e parcerias à escala 
nacional, regional e local; sublinha a necessidade de se garantir um apoio orientado para 
os países da UE que enfrentam um aumento do desemprego e das situações de pobreza; 
Exorta, por conseguinte, os Estados-Membros e todas as partes envolvidas a conferirem 
um papel de destaque aos investimentos em prol da habitação social nos programas 
nacionais de reforma e na formulação dos eixos estratégicos dos acordos de parceria para 
o período de programação 2014-2020;

2. Solicita à Comissão Europeia que esclareça a definição de habitação social, com base num 
intercâmbio de práticas de excelência e de experiências entre os Estados-Membros e tendo 
em conta o facto de a habitação social ser concebida e gerida de modos diferentes em 
diferentes Estados-Membros, regiões e comunidades locais (muitas vezes devido à 
flexibilidade no estabelecimento de prioridades);

3. Congratula-se com as propostas da Comissão Europeia relativas ao pacote legislativo de 
regulamentos sobre a política de coesão para o período pós-2014, que preveem a 
concretização de forma cabal dos objetivos da Estratégia UE 2020 em prol do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, por via, nomeadamente, do investimento prioritário na 
eficiência energética, da promoção das energias renováveis, do combate às alterações 
climáticas, do fomento de políticas integradas de desenvolvimento urbano e territorial, por 
exemplo, através do desenvolvimento promovido pelas comunidades locais (CLLD) e do 
investimento territorial integrado (ITI), bem como de medidas de apoio à economia social 
e solidária, de eliminação da exclusão social e da pobreza e de luta contra as 
desigualdades na saúde, mediante a disponibilização do acesso a uma habitação de alta 
qualidade e a serviços sociais a preços acessíveis às comunidades marginalizadas e a 
outros grupos vulneráveis e desfavorecidos da população, como os sem abrigo, as 
mulheres, os idosos e os deficientes; salienta que a construção e remodelação da habitação 
social – ao mesmo tempo que recorre a medidas de contenção da expansão urbana –
deveria andar a par do desenvolvimento de infraestruturas públicas e sociais com 
propriedades antissísmicas, sempre que tal se afigure indispensável;

4. Incentiva os Estados-Membros, no respeito do princípio da parceria e da governação a 
vários níveis, a cooptarem as autarquias locais e as autoridades regionais – dado que é a 
elas que os cidadãos se dirigem em primeiro lugar –, bem como o conjunto dos parceiros 
implicados e as suas organizações representativas, a fixar as prioridades e a estabelecer as 
modalidades de utilização, no contexto dos acordos de parceria e dos programas 
operacionais e de forma conjunta e coordenada sempre que possível, do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo de 
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Coesão (FC) e, no que se refere à habitação social em zonas rurais e em cidades de 
pequena e média dimensão, do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER); considera que uma melhor integração dos Fundos Estruturais e de Coesão 
pode promover o desenvolvimento sustentável das zonas rurais ou desfavorecidas, de 
molde a evitar o seu isolamento e desertificação e a acautelar os efeitos negativos da 
segregação social mediante a promoção da heterogeneidade, da coesão social e da 
igualdade entre homens e mulheres;

5. Insta o Banco Europeu de Investimento, em estreita concertação com as autoridades locais 
e regionais, a aumentar os investimentos no setor da habitação social;

6. Observa que os investimentos na habitação social desempenham um papel importante na 
execução de políticas em outras áreas e têm, entre outros aspetos, repercussões positivas 
na economia local em termos de crescimento, de criação de postos de trabalho, de 
inclusão social, de luta contra o empobrecimento, de apoio às microempresas e às PME 
locais e de promoção da mobilidade profissional; a habitação social promove, para além 
disso, o bem-estar individual e a saúde pública e contribui, em termos mais gerais, para a 
defesa do ambiente; neste contexto, sublinha a necessidade de se explorar e definir as 
melhores práticas, em ordem a reforçar a capacidade das autoridades locais e regionais e a 
avaliar os progressos que fazem na execução dessas práticas de excelência;

7. Considera que os investimentos em habitação social podem constituir uma resposta 
adequada, concreta e eficaz para reforçar a governação económica na Europa, em geral, e 
a coesão social, económica e territorial, em particular, por via do controlo das bolhas 
imobiliárias, designadamente lutando contra as tendências especulativas na construção de 
casas e o seu impacto negativo na estabilidade social e macroeconómica, particularmente 
num período em que há que fazer face às consequências da crise económica e financeira, 
dos constrangimentos orçamentais e da baixa taxa de crescimento na UE;

8. Observa que a habitação é um valioso ativo social, que releva da responsabilidade 
específica dos Estados-Membros, das regiões e das autarquias locais; nessa medida, 
incumbirá a estas entidades empreender todos os esforços para divisar formas de 
promover um tipo de construção habitacional a baixo custo e eficiente do ponto de vista 
energético, para eliminar qualquer discriminação no modo como são atribuídas as 
habitações sociais e para simplificar os procedimentos de candidatura e distribuição dessas 
casas, tendo em conta a situação específica das pessoas desfavorecidas;

9. Considera ser de extrema importância, atendendo aos desequilíbrios sociais registados na 
Europa e, em especial, nos Estados-Membros que aderiram recentemente, que a União 
Europeia se esforce por apoiar as classes sociais mais desfavorecidas, nomeadamente no 
que respeita à garantia da habitação. 
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