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Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0247/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o acesso a uma habitação digna e a preços 
acessíveis para todos

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que a habitação é uma necessidade humana básica; que o acesso a uma 
habitação digna é uma condição prévia e essencial a uma vida digna e humana;

B. Considerando que a habitação é uma competência exclusiva dos Estados-Membros; que, 
nos Estados-Membros, é essencialmente o mercado que propicia habitação através do 
mecanismo da oferta e da procura; que o mercado nem sempre proporciona acesso a 
habitação digna aos grupos com rendimentos mais baixos e que, neste contexto, a oferta 
de habitação é uma missão importante que exige políticas adequadas;

C. Considerando que os mercados da habitação diferem substancialmente de Estado-
Membro para Estado-Membro, e também dentro dos próprios Estados-Membros, em 
resultado de diferenças a nível do ordenamento do território, da regulamentação 
urbanística, da legislação fiscal e da regulamentação financeira; que, em alguns 
Estados-Membros, existem, proporcionalmente, muitos mais arrendatários do que 
noutros Estados-Membros; que, em alguns Estados-Membros, os cidadãos têm de 
investir mais fundos próprios do que noutros Estados-Membros e, por vezes, um 
montante muito mais elevado; que existem diferenças entre os Estados-Membros no que 
diz respeito ao acesso ao financiamento bancário e à dedução dos juros hipotecários; 
que a maioria da população de cada Estado-Membro vivia em habitações ocupadas 
pelos proprietários em 2018, variando a percentagem entre 51,4 % na Alemanha e 
96,4 % na Roménia1;

1 Eurostat, estatísticas sobre a habitação.



AM\1222168PT.docx PE662.828v01-00

PT Unida na diversidade PT

D. Considerando que as despesas com a habitação constituem a categoria de despesa mais 
elevada para os agregados na União Europeia; que, em muitas regiões e cidades, as 
pessoas com baixos rendimentos têm cada vez mais dificuldade em encontrar 
alojamento; que o arrendamento é mais comum nos agregados familiares pobres e que o 
aumento dos custos da habitação tem, por conseguinte, um impacto desproporcionado 
nos arrendatários;

E. Considerando que, de acordo com o Eurostat, os custos totais com o alojamento 
representam uma sobrecarga quando representam mais de 40 % do seu rendimento 
disponível; que, em 2018, 9,6 % da população da UE gastou 40 % ou mais do 
rendimento familiar em alojamento; que, em 11 Estados-Membros, menos de 6 % da 
população vivia em agregados familiares em que os custos com o alojamento 
representavam uma sobrecarga, e que a taxa de sobrecarga dos custos de alojamento 
ascendia a 10 % ou mais na Roménia (10,3 %), na Alemanha (14,2 %), na Dinamarca 
(14,7 %) e na Bulgária (17,9 %); que, na Grécia, os custos com o alojamento 
representam uma sobrecarga para 39,5% da população2;

F. Considerando que a natureza do problema da habitação varia substancialmente entre os 
Estados-Membros e entre as diferentes regiões no seio dos Estados-Membros; que o 
capital estrangeiro é principalmente investido no mercado imobiliário dos grandes 
centros urbanos; que existe uma procura crescente de habitação nas grandes cidades, 
especialmente entre os jovens e as pessoas altamente qualificadas; que os elevados 
custos de construção e os procedimentos complexos e burocráticos a nível da 
planificação provocam atrasos consideráveis na construção de novos edifícios, o que, 
por sua vez, resulta na incapacidade para dar resposta a uma procura crescente de 
habitação; que esta situação conduz, em última análise, a um aumento dos preços; que 
os preços inflacionados da habitação e as rendas elevadas nas grandes cidades 
constituem um obstáculo para as perspetivas de emprego de milhões de jovens 
trabalhadores3 e que, ao mesmo tempo, os grupos de baixos e médios rendimentos não 
conseguem instalar-se em zonas em desenvolvimento ou em processo de 
aburguesamento («gentrificação») e debatem-se com atrasos no pagamento de rendas, 
no reembolso de empréstimos imobiliários e no pagamento de faturas de serviços 
básicos; que os movimentos migratórios das regiões menos desenvolvidas para as zonas 
urbanas contribuem para o aumento dos preços nos centros urbanos;

G. Considerando que o problema da habitação não existe apenas em centros urbanos muito 
dinâmicos e em crescimento, mas também afeta as regiões menos desenvolvidas; que as 
mudanças económicas estruturais negativas em certas regiões conduzem a movimentos 
populacionais e a um envelhecimento da população, o que se traduz em habitação de má 
qualidade e numa elevada taxa de alojamentos desocupados;

H. Considerando que o fenómeno dos proprietários sem escrúpulos que arrendam espaços 
insalubres ou impróprios para a habitação a preços exorbitantes é um problema 
persistente em muitos Estados-Membros, devido ao empobrecimento da população, à 
ausência de uma resposta política adequada no domínio da habitação e, sobretudo, à 

2 Eurostat, «Housing costs a challenge to very households» [O custo da habitação é um desafio para muitos 
agregados familiares], 20 de maio de 2020.
3 Banco Mundial, «EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job 
opportunities», 8 de novembro de 2018.
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imigração ilegal; que esta prática coloca graves riscos para a saúde e a segurança e 
exige uma resposta política urgente;

I. Considerando que, a exemplo dos traficantes de seres humanos, os proprietários sem 
escrúpulos exploram a miséria humana, tirando partido das falhas manifestas das 
políticas e sistemas de imigração dos diferentes Estados-Membros;

J. Considerando que a maior parte das pessoas vítimas deste tipo de exploração vivem em 
zonas já empobrecidas; que a atividade destes proprietários em escrúpulos contribui 
para o declínio contínuo destas zonas, com consequências negativas para os seus 
habitantes;

K. Considerando que os Estados-Membros gerem a oferta de habitação a preços acessíveis 
de diferentes formas e que cada Estado-Membro dispõe do seu sistema de habitação 
adaptado à sua própria história e tradição e às suas circunstâncias; que, na Suécia, não 
existe oficialmente um setor de habitação social subsidiado e que as pessoas com 
rendimentos mais baixos podem recorrer a empresas municipais de habitação para terem 
acesso a um alojamento a preços acessíveis; que, em França, o Estado financia o setor 
do arrendamento social e determina quem pode viver onde e os preços das rendas; que, 
nos Países Baixos, aproximadamente uma em cada três casas é uma unidade de 
habitação social, ao passo que o setor do arrendamento social é muito mais reduzido 
noutros Estados-Membros; que, em vários Estados-Membros, o parque de habitação 
social permaneceu demasiado reduzido ou diminuiu drasticamente, resultando em 
longas listas de espera;

L. Considerando que, segundo as estimativas, existem atualmente três milhões de pessoas 
na UE sem casa4; que, segundo as estimativas da Federação Europeia das Organizações 
Nacionais que Trabalham com Sem-Abrigo (FEANTSA), em 2019, pelo menos 700 000 
pessoas sem abrigo, por noite, dormiram na rua ou em infraestruturas de emergência ou 
temporárias na UE, o que representa um aumento de 70 % numa década5;

M. Considerando que o fenómeno dos sem-abrigo e o aumento da sua incidência têm 
causas pessoais e individuais, como problemas de saúde mental, alcoolismo, 
desemprego, divórcio e violência doméstica, bem como causas estruturais como a 
evolução do mercado da habitação, a migração legal e ilegal de países terceiros e a 
migração económica no seio da UE;

N. Considerando que os confinamentos impostos pelos governos durante a crise da 
COVID-19 provocaram o aumento do desemprego e o aumento do número de falência 
das empresas de pequena dimensão, o que, por sua vez, conduzirá a um aumento da 
procura de habitação social e de alojamentos a preços acessíveis;

O. Considerando que o direito de propriedade é um direito e um princípio fundamentais 
que devem ser plenamente respeitados e aplicados;

1. Frisa que a habitação é da competência exclusiva dos Estados-Membros; exorta os 
Estados-Membros a conceberem políticas de habitação que garantam uma habitação 

4 Jerome Hughes, «Homelessness in EU reaches record high of 3 million», Press TV, 16 de janeiro de 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, primavera de 2019, p. 2.
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digna e a preços acessíveis aos seus cidadãos, favorecendo assim o aumento do nível de 
vida e garantindo um ambiente seguro e saudável;

2. Observa que diversas políticas da UE têm um forte impacto no desenvolvimento dos 
mercados da habitação dos Estados-Membros;

3. Constata que a política de baixas taxas de juro do Banco Central Europeu conduziu a 
uma maior concorrência no mercado imobiliário em diferentes países, o que traduziu em 
preços mais elevados;

4. Salienta que a política e a legislação da UE em matéria de clima têm um forte impacto 
na habitação e na sua acessibilidade do ponto de vista financeiro; observa que, por 
exemplo, a Diretiva Eficiência Energética (Diretiva 2012/27/UE) impõe um nível muito 
elevado de eficiência energética, em particular para os novos projetos de construção e os 
edifícios públicos; regista que, na Alemanha, por exemplo, os custos médios de 
construção de habitações aumentaram 49 % no período de 2000 a 2016 e que 15 % 
desses custos resultam da aplicação das normas de eficiência energética; considera que 
os requisitos específicos desta legislação representam um encargo particularmente 
pesado para muitas regiões menos desenvolvidas da UE;

5. Considera que a legislação da UE em matéria de eficiência energética conduziu ao 
fenómeno da «gentrificação» verde, ambiental e hipocarbónica; observa, em particular, 
que os requisitos crescentes aplicáveis à habitação conduziram a aumentos das rendas 
em diferentes zonas residenciais e que estes custos ligados à política climática 
representam um encargo adicional, em particular para os inquilinos com rendimentos 
mais baixos, muitos dos quais são obrigados a abandonar essas zonas;

6. Considera que a migração também tem um forte impacto negativo na acessibilidade dos 
preços da habitação nas zonas urbanas; salienta que o número crescente de imigrantes 
está a exercer pressão no lado da procura no mercado da habitação, aumentando as 
rendas e os preços da habitação e tornando a habitação menos acessível para agregados 
familiares com baixos e médios rendimentos; entende, por conseguinte, que a luta 
contra a imigração ilegal deve fazer parte de qualquer estratégia em matéria de 
habitação;

7. Apoia os Estados-Membros que desejam proporcionar aos seus próprios cidadãos e às 
suas famílias um acesso privilegiado à habitação social;

8. Observa que muitos jovens não dispõem de meios que lhes permitam viver em zonas 
muito produtivas com elevadas oportunidades de emprego, o que afeta a produtividade e 
o crescimento económico; incentiva os Estados-Membros a afetarem terrenos públicos 
não utilizados à construção de alojamentos, a acelerarem os processos de aprovação de 
licenças de construção, a criarem mais ligações de transporte ao centro urbano e a 
criarem registos públicos para melhorar a transparência dos preços de venda de imóveis, 
a fim de promover a concorrência entre as zonas;

9. Salienta que muitos pequenos proprietários de imóveis oferecem alojamento a preços 
acessíveis e que os imóveis de pequena escala existentes no mercado do arrendamento, 
muitas vezes mais antigos e associados a custos de manutenção mais elevados, são mais 
suscetíveis de ser arrendados por pessoas e grupos com rendimentos mais baixos do que 
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os apartamentos novos geridos por sociedades; considera que a proteção excessiva dos 
inquilinos e os longos e complexos procedimentos de despejo dissuadem muitos 
proprietários de colocarem bens para arrendamento no mercado da habitação; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a velarem por que exista um equilíbrio nas relações 
entre os inquilinos e os proprietários e que nenhuma das partes seja favorecida de forma 
desproporcionada em detrimento da outra e a garantirem a proteção de ambas as partes; 
considera que a flexibilização da regulamentação que rege a relação entre inquilinos e 
proprietários pode melhorar a oferta de habitações para arrendamento;

10. Constata que, em muitos Estados-Membros, os proprietários estão expostos ao risco de 
ocupação ilegal dos seus bens; salienta que muitos destes proprietários necessitam dos 
rendimentos provenientes do arrendamento para complementar os seus rendimentos e 
que as perdas financeiras podem ser substanciais; incentiva, por conseguinte, os 
Estados-Membros a adotarem as disposições jurídicas necessárias para permitir o 
despejo rápido dos ocupantes ilegais;

11. Observa que os dados sobre os sem-abrigo são antigos ou fragmentados na maioria dos 
Estados-Membros e que, em muitos casos, os dados oficiais veiculam uma imagem 
incompleta; chama a atenção para o facto de, em vários Estados-Membros, os sem-
abrigo serem quase invisíveis; entende que só é possível lutar de forma eficaz contra o 
fenómeno dos sem-abrigo se o problema for quantificado com base em estatísticas 
oficiais credíveis que abarquem os diferentes grupos sociais afetados; apela aos 
Estados-Membros para que compilem dados oficiais e fiáveis sobre os sem-abrigo;

12. Considera que a evolução do mercado da habitação é uma das causas estruturais mais 
importantes do fenómeno dos sem-abrigo; entende, por conseguinte, que uma política 
de combate ao fenómeno dos sem-abrigo passa pela construção de habitação social e de 
apartamentos a preços acessíveis, bem como pela adoção de medidas que garantam aos 
sem-abrigo o acesso a estes tipos de habitação; exorta, além disso, os Estados-Membros 
a conceberem políticas preventivas dotadas de medidas de alerta precoce para evitar que 
as pessoas fiquem sem teto;

13. É de opinião que tanto a migração económica dos Estados-Membros da Europa Oriental 
para a Europa Ocidental como a migração ilegal de países terceiros são um importante 
propulsor estrutural do fenómeno dos sem-abrigo; insta, por conseguinte, a UE a pôr 
termo ao processo de adesão dos países dos Balcãs Ocidentais e incentiva os Estados-
Membros a seguirem uma política rigorosa e sólida em matéria de migração e asilo;

14. Considera que a luta contra o fenómeno dos sem-abrigo exige igualmente uma boa 
política do mercado de trabalho e medidas destinadas a reduzir a pobreza; entende que a 
violência doméstica contra as mulheres é uma causa muito importante do fenómeno das 
mulheres sem-abrigo e exorta os Estados-Membros a preverem centros de acolhimento 
especificamente adaptados às necessidades das mulheres sem-abrigo;

15. Considera que o exemplo finlandês demonstrou que a adoção de uma política e de uma 
estratégia subordinadas ao princípio «Prioridade ao alojamento» constitui o instrumento 
mais adequado para ajudar a reintegrar os sem-abrigo de longa duração com situações 
pessoais complexas, problemas de álcool e drogas e doenças mentais;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
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e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

Or. en


