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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Conceito e Princípios Orientadores  

As Estratégias Locais de Habitação (ELH) são instrumentos que definem a intervenção municipal 

em matéria de política de habitação, tendo por base o diagnóstico das carências existentes 

relativamente ao acesso à habitação. Esta intervenção é realizada através da identificação das 

metas e dos objetivos a atingir no período da sua vigência e da definição das soluções 

habitacionais a adotar. 

As ELH são instrumentos que permitem o reforço do planeamento e da intervenção dos 

Municípios em matérias de habitação e de inclusão social, contribuindo para o reforço do papel 

estrutural que lhes é reconhecido nestes domínios.   

Salienta-se que o entendimento do nível local, como crucial para a identificação e caraterização 

das carências habitacionais e para a definição e implementação das respetivas soluções, é 

afirmado internacionalmente, em países com uma ampla tradição ao nível das políticas públicas 

de habitação e que integraram as ELH como elementos estruturantes das mesmas.  

No contexto português, não existindo uma estrutura rígida para a elaboração de uma ELH, os 

princípios que norteiam a sua elaboração encontram-se estabelecidos no artigo 30º do Decreto-

Lei n.º 37/2018, que institui que “ (…) o Município define a sua estratégia local em matéria de 

habitação e prioriza as soluções habitacionais que, em conformidade, pretende ver desenvolvidas 

no respetivo território”, tendo por base o Diagnóstico global das carências habitacionais 

identificadas e um conjunto de doze princípios fundamentais que a seguir se apresentam: 

 
Figura 1. Princípios aplicáveis à elaboração da Estratégia Local de Habitação 
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https://dre.pt/application/file/a/115423443
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 Princípio da acessibilidade habitacional, segundo o qual uma pessoa ou um agregado 

tem direito a que sejam criadas condições para que os custos com o acesso a uma 

habitação adequada e permanente sejam comportáveis pelo seu orçamento sem 

comprometer a satisfação de outras das suas necessidades básicas; 

 Princípio do planeamento estratégico local, em função do qual as soluções habitacionais 

a promover ao abrigo do 1.º Direito devem estar alinhadas com as estratégias municipais 

e supramunicipais de política local de habitação, no quadro das opções definidas pelos 

Municípios para o desenvolvimento do seu território, em especial ao nível da ocupação 

do solo, da requalificação e da modernização do parque imobiliário urbano, da coesão 

socioterritorial e económica, da igualdade e não discriminação e da sustentabilidade os 

espaços urbanos; 

 Princípio da integração social, no sentido do apoio ao acesso à habitação não significar o 

apoio a qualquer solução habitacional, devendo ser favorecidas soluções de ocupação 

dispersas em zonas habitacionais existentes ou que garantam a diversidade social e 

estejam inseridas no tecido urbano, promovendo a integração da pessoa ou do 

agregado nas comunidades residentes e evitando-se fenómenos de segregação e de 

exclusão socioterritorial; 

 Princípio da estabilidade, segundo o qual deve existir uma atuação conjugada dos 

diferentes atores institucionais envolvidos na facilitação do acesso à habitação por parte 

das pessoas mais desprotegidas, bem como ao nível da sua proteção, integração e 

autonomização, para que estas sejam providas, não apenas de uma habitação, mas das 

condições habitacionais, financeiras e sociais necessárias à sua autonomização e à 

estabilidade das soluções apoiadas ao abrigo do 1.º Direito; 

 Princípio da cooperação, pelo qual todos os atores, sejam públicos ou privados, devem 

promover a definição e concretização de procedimentos convergentes e articulados entre 

eles de modo a assegurar que as soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito 

integram medidas complementares de acompanhamento técnico e social, antes, durante 

e após a respetiva promoção, no sentido de maximizar a sua eficácia, coerência e 

estabilidade; 

 Princípio da participação, no sentido de ser assegurado que os destinatários das 

habitações financiadas ao abrigo do 1.º Direito são chamados, diretamente ou através de 

associações que os representem, a participar na definição e implementação das 

soluções habitacionais e sociais que lhes são destinadas, em particular quando estão em 

causa interesses específicos de pessoas e grupos mais vulneráveis, nomeadamente as 

comunidades ciganas e as pessoas em situação de sem abrigo; 
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 Princípio da equidade, segundo o qual deve ser assegurada uma justa repartição do 

esforço operacional e financeiro exigido a todas as entidades, públicas e privadas, 

envolvidas na promoção de soluções habitacionais que permitam garantir o acesso à 

habitação por parte de pessoas financeiramente carenciadas e a viver em situação 

habitacional indigna; 

 Princípio da perequação, pelo qual o Município competente deve adotar os mecanismos 

necessários para assegurar uma justa redistribuição dos benefícios e dos encargos 

decorrentes de operações urbanísticas promovidas no âmbito e para efeito de soluções 

habitacionais financiadas com o apoio do Estado ao abrigo do 1.º Direito; 

 Princípio da reabilitação do edificado, segundo o qual o apoio público ao abrigo do 1.º 

Direito deve privilegiar a disponibilização de habitações através da reabilitação do 

edificado, em vez da construção de nova edificação, como forma de contribuir para a 

valorização do parque habitacional, para a requalificação e revitalização das cidades e 

para a sustentabilidade e uso eficiente dos recursos; 

 Princípio do incentivo ao arrendamento, no sentido de que o apoio público ao abrigo do 

1.º Direito deve privilegiar o acesso a uma habitação arrendada em detrimento da 

aquisição de habitação, como forma de contribuir para o equilíbrio entre regimes de 

ocupação e a promoção e regulação do mercado de arrendamento; 

 Princípio das acessibilidades, de acordo com o qual as obras de reabilitação ou de 

construção em frações e prédios destinados a habitação devem integrar soluções de 

melhoria da acessibilidade, exigíveis nos termos das normas técnicas legalmente 

aplicáveis, que proporcionem a pessoas com mobilidade e autonomia condicionadas 

condições de facilidade e de conforto nos acessos à sua habitação e na circulação no 

interior da mesma; 

 Princípio da sustentabilidade ambiental, segundo o qual, na promoção das intervenções 

de reabilitação e de construção apoiadas ao abrigo do 1.º Direito, são de adotar 

equipamentos, tecnologias e ou processos conducentes a uma utilização racional da 

energia e da água e à maximização da eficiência no uso das mesmas, no sentido de 

evitar desperdícios, otimizar os consumos e favorecer a sustentabilidade energética e 

hídrica. 

 

De acordo com o enquadramento e princípios expostos, o Município deverá elaborar a ELH 

garantindo a articulação deste instrumento com outros instrumentos estratégicos em domínios de 
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atuação municipal como o urbanismo, a ação social, assim como outras ferramentas 

operacionais que permitam a sua implementação.  

Em termos metodológicos, o percurso implementado adequou-se ao contexto e premissas locais, 

respeitando assim as diretrizes nacionais que defendem a necessária adaptação e respeito pelo 

contexto local. 

 

 

Figura 2. Processo de elaboração e implementação de uma ELH 

Fonte: Portal da Habitação 

 

1.2. Objetivos e Metodologia 

A elaboração da ELH de Macedo de Cavaleiros tem como objetivo geral a identificação das 

soluções habitacionais que o município pretende desenvolver no seu território, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida da população e para o fortalecimento da coesão social e 

territorial. 

Complementarmente ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Análise do contexto local e diagnóstico socioeconómico e habitacional do concelho de 

Macedo de Cavaleiros, com especial foco nas carências habitacionais existentes com a 

identificação dos respetivos indivíduos e agregados; 
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 Identificação das soluções habitacionais que o Município pretende ver desenvolvidas em 

função do diagnóstico das carências habitacionais existentes e das suas opções 

estratégicas ao nível da ocupação do solo e do desenvolvimento do território; 

 Programação de soluções habitacionais por forma a proporcionar uma resposta 

habitacional adequada para todos os indivíduos e agregados objeto de atenção 

específica no âmbito do diagnóstico, num período máximo de seis anos; 

 Definição da ordem de prioridade das soluções habitacionais a promover para dar 

resposta habitacional a todas as pessoas e agregados que vivem no concelho em 

condições habitacionais indignas; 

 Enquadramento da ELH nos programas de financiamento existentes no domínio das 

políticas públicas de habitação, nos quais se destaca o 1° Direito. 

 

Tendo em vista a consecução destes objetivos, foi utilizada uma metodologia assente em cinco 

etapas distintas, mas interdependentes, com tarefas específicas que culminaram na 

apresentação da Estratégia Local de Habitação de Macedo de Cavaleiros. 

 

 

Figura 3. Metodologia de trabalho 

 

A metodologia utilizada baseou-se nas orientações definidas a nível nacional, nomeadamente no 

artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, que apresenta o conteúdo basilar deste 

Etapa 5. Estratégia Local de Habitação de Macedo de Cavaleiros 

Etapa 4. Modelo de governação, acompanhamento e avaliação 

Etapa 3. Definição estratégica e soluções habitacionais 

Etapa 2. Diagnóstico global das carências habitacionais 

Etapa 1. Preparação e planeamento detalhado 

https://dre.pt/application/file/a/116090701
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instrumento estratégico, e também no quadro de políticas de habitação em vigor a nível nacional 

e local.  

Com este enquadramento, o desenvolvimento da ELH de Macedo de Cavaleiros assentou numa 

abordagem integrada e integradora da “habitação” como elemento transversal ao 

desenvolvimento territorial, social e económico, tendo em consideração o exposto nos 

instrumentos de política de habitação nacionais, com a devida adequação às especificidades 

locais. 
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO  

2.1 Lei de Bases da Habitação 

O direito à habitação encontra-se consagrado no artigo 65.º da Constituição da República 

Portuguesa, e é a importância desta que está na base da discussão em torno da política de 

habitação, vista como uma área estratégica e fundamental ao desenvolvimento humano e da vida 

em comunidade e à promoção da competitividade e coesão dos territórios. 

Reconhecendo a importância da temática da habitação como prioridade nacional, foi publicada a 

Lei de Bases da Habitação (LBH)1, representando o resultado de um forte debate na agenda 

política nacional, estabelecendo as bases do direito à habitação e as incumbências e tarefas 

fundamentais do Estado na efetiva garantia desse direito a todos os cidadãos, nos termos da 

CRP. 

A LBH aprovada assume os princípios da igualdade e da universalidade, em que todos os 

cidadãos têm direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da 

ascendência ou origem étnica, sexo, idioma, território de origem, nacionalidade, religião, crença, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual, 

idade, deficiência ou condição de saúde, focando-se sobretudo na proteção das pessoas e 

famílias, especialmente naquelas em situação de especial vulnerabilidade, e nas condições de 

habitação, na garantia da sua adequação às necessidades dos seus residentes. Considerando 

as orientações deste documento, o Estado deve assumir-se como o garante do direito à 

habitação, cabendo-lhe programar e executar uma política de habitação integrada nos 

instrumentos de gestão territorial que garantam a existência de uma rede adequada de 

transportes e de equipamento social e que assegurem conformidade em relação à vocação do 

solo ou dos imóveis para uso habitacional, pressupondo a adaptação dos instrumentos 

existentes às necessidades identificadas nas ELH. 

A LBH prevê a criação do Programa Nacional de Habitação (PNH), um documento estratégico 

que estabelecerá os objetivos, prioridades, programas e medidas da política nacional de 

habitação e do qual constará o diagnóstico, quantitativo e qualitativo, das carências 

habitacionais, a informação sobre eventuais falhas ou disfunções do mercado habitacional, o 

levantamento dos recursos habitacionais disponíveis (públicos e privados), a definição estratégica 

de objetivos a alcançar, as fontes de financiamento e recursos a mobilizar e o modelo de 

acompanhamento, monitorização e avaliação da sua aplicação. O PNH deverá estar articulado 

                                                        

1 Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro 
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com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), garantindo um 

compromisso recíproco de integração e compatibilização das respetivas prioridades, objetivos e 

metas. 

A LBH, destacando a importância do papel das entidades locais, sugere a replicação do modelo 

proposto à escala nacional para uma escala local e descentralizada, através da programação e 

execução de políticas de habitação próprias por parte das autarquias, no âmbito das suas 

atribuições e competências (Decreto-Lei n.º105/2018, de 29 de novembro), coincidindo com a 

figura de ELH entretanto definida. Esta Lei refere também a elaboração da Carta Municipal de 

Habitação, como um instrumento de planeamento e ordenamento territorial em matéria de 

habitação, a articular com o Plano Diretor Municipal (PDM) e restantes instrumentos de gestão do 

território e estratégias aprovadas ou previstas para o território, sendo esse o exercício conducente 

à ELH. 

O papel dos municípios em matéria da execução da política municipal de habitação, integrada 

nos diversos instrumentos de gestão territorial em vigor e/ou previstos, confere-lhes 

responsabilidades a vários níveis, nomeadamente no que se refere ao seu papel na construção, 

reabilitação, arrendamento ou aquisição de habitações economicamente acessíveis, na 

promoção da construção ou reabilitação a custos controlados, na melhoria das condições de 

habitabilidade do parque habitacional, na promoção da regeneração urbana, na prática de uma 

política de solos compatível com os objetivos da política habitacional e na adequação dos 

mesmos à política fiscal municipal. Tendo em vista a operacionalização destas 

responsabilidades, a LBH define quatro tipologias distintas de instrumentos da política de 

habitação a utilizar pelas autarquias: 

 

 

Figura 4. Tipologias de instrumentos da política de habitação a utilizar pelos municípios 

Fonte: Lei de Bases da Habitação 

 

A LBH em conjunto com as diversas medidas e políticas existentes no âmbito da habitação 

consagra a necessidade de ser conferido maior apoio aos cidadãos que apresentem não ter 

condições de aceder ao mercado privado de habitação, nomeadamente para os jovens, para as 

famílias monoparentais ou numerosas em situação de vulnerabilidade económica, assim como 

estabelece medidas de proteção especial para grupos vulneráveis (cidadãos portadores de 

Promoção e gestão 
da habitação pública 

Tributárias e política 
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https://dre.pt/application/file/a/117150198
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deficiência, sem-abrigo, menores vítimas de abandono ou maus tratos, vítimas de violência 

doméstica, de discriminação ou marginalização habitacional). A lei consagra ainda a introdução 

de novas regras referentes à habitação devoluta, maior proteção em situações de despejo, a 

promoção pública de arrendamento, prevendo que o Estado e as autarquias possam afetar parte 

do seu património a programas habitacionais públicos, o estabelecimento de novas regras 

referentes aos créditos à habitação, à fiscalização de condomínios e à reabilitação e construção 

de forma sustentável. 

Considerando a interligação e interdependência entre a política habitacional com a política de 

solos e ordenamento do território, esta é reforçada pela importância da disponibilização e reserva 

de solos de propriedade pública em quantidade suficiente, capaz de assegurar a regulação do 

mercado de habitação, a intervenção nos domínios da habitação e reabilitação urbana capaz de 

suprimir carências habitacionais e a localização adequada de infraestruturas e equipamentos que 

promovam o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Ao nível municipal, os instrumentos 

de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal, deverão prever as medidas 

necessárias para o dimensionamento adequado das áreas de uso habitacional, bem como a 

proteção e valorização da habitação. 

 

2.2 Estratégia Nacional para a Habitação  

Nos últimos anos várias políticas públicas da área da habitação foram revistas, baseadas na 

Estratégia Nacional para a Habitação (ENH), aprovada em 2015, para o período temporal 2015-

20312. Esta teve como objetivo responder à necessidade de criação de condições que permitam 

e facilitem o acesso das famílias à habitação, nomeadamente no que diz respeito à facilidade de 

acesso no preço, localização, qualidade, conforto, segurança, acessibilidades, tipologia, forma de 

ocupação, mobilidade e no meio ambiente que a envolve, dando resposta às profundas 

alterações financeiras, económicas e sociais verificadas ao longo dos anos, adaptando-se e 

aproximando o quadro normativo e as políticas públicas em vigor na temática da habitação. 

O diagnóstico que esteve na base da elaboração da ENH revelou a escassa relevância da 

atuação do Estado, ao longo dos anos, em termos de promoção de políticas de habitação, 

destacando-se o foco dado ao apoio ao crédito à habitação, que contribuiu para o endividamento 

das famílias e para a exclusão no acesso à habitação, ao invés do investimento em programas de 

realojamento, incentivos ao arrendamento, programas de promoção direta e programas de 

reabilitação de edifícios. A ENH integra um conjunto de medidas concretas associadas, quais as 

                                                        

2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015 
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entidades competentes na sua implementação e os indicadores de monitorização da sua 

implementação, assumindo uma natureza mais operacional, sustentada em três pilares, 

reforçados agora com a Lei de Bases da Habitação: reabilitação urbana, arrendamento 

habitacional e qualificação dos alojamentos. 

 

Tabela 1. Pilares, desafios e medidas da Estratégia Nacional para a Habitação: quadro síntese 

PILARES  DESAFIOS  MEDIDAS 

Reabilitação 
urbana 

 

Incentivar a 
conservação 
duradoura e 
regular do 
edificado 

 
1.1.1. Criar um novo sistema de fundos de reserva para os 
edifícios que garanta a sua conservação futura 

 
1.1.2. Alterar o regime de constituição da propriedade horizontal 
e garantir a correta gestão de condomínios 

 
1.1.3. Melhorar os instrumentos dos municípios para promover a 
reabilitação de edifícios degradados ou em ruína e a utilização 
de edifícios devolutos, em áreas urbanas consolidadas 

 
1.1.4. Promover a reabilitação do espaço público visando a 
segurança e a melhoria das acessibilidades 

 
1.1.5. Disponibilizar ferramentas que apoiem a avaliação do 
estado de conservação de edifícios 

 

Reduzir custos e 
simplificar o 

licenciamento na 
reabilitação de 

edifícios 

 
1.2.1. Codificar o regime jurídico da construção, simplificar 
normativos e criar manuais de boas práticas 

 
1.2.2. Aplicar o regime excecional de reabilitação urbana e 
disseminar o guia de boas práticas 

 
1.2.3. Potenciar os incentivos fiscais à reabilitação de edifícios 
antigos 

 
1.2.4. Prosseguir a reforma do cadastro predial visando a 
criação do bilhete de identidade único para cada prédio 

 

Atrair investimento 
para a reabilitação 

do parque 
habitacional 

 
1.3.1. Criar um instrumento financeiro destinado a incentivar a 
reabilitação integral de edifícios para habitação 

 
1.3.2. Aumentar as áreas urbanas abrangidas por áreas de 
reabilitação urbana (ARU) e por operações de reabilitação 
urbana (ORU) 

 
1.3.3. Desenvolver novas medidas para a regeneração de áreas 
urbanas carenciadas 

Arrendamento 
habitacional 

 
Dinamizar o 
mercado de 

arrendamento 

 
2.1.1. Prosseguir com a dinamização do mercado do 
arrendamento urbano e criar a sua monitorização eficiente 

 
2.1.2. Reduzir a carga fiscal nos encargos e nos rendimentos 
relacionados com o arrendamento habitacional 

 
2.1.3. Reformar e incentivar a disseminação do regime de renda 
condicionada 
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PILARES  DESAFIOS  MEDIDAS 

 2.1.4. Consolidar o mercado social de arrendamento 

 
2.1.5. Criar condições para o desenvolvimento de produtos de 
seguros que incluam o seguro de renda 

 
2.1.6. Implementar a constituição de fundos de investimento que 
disponibilizem habitações para arrendamento 

 
Integrar e valorizar 

os bairros e a 
habitação social 

 
2.2.1. Reformar, aplicar e disseminar o regime de arrendamento 
apoiado 

 
2.2.2. Modernizar a gestão do parque de habitação social e criar 
instrumentos para articular e otimizar essa gestão 

 
2.2.3. Criar novas soluções para a conservação de edifícios de 
habitação social que estejam em condomínio 

 
2.2.4. Transferir o parque de habitação social para os 
municípios e otimizar a gestão e manutenção do parque 
habitacional da administração central 

Qualificação 
dos 

alojamentos 

 

Contribuir para a 
inclusão social e a 
proteção dos mais 

desfavorecidos 

 3.1.1. Erradicar os núcleos de alojamentos precários 

 
3.1.2. Desenvolver e aplicar o modelo de proteção social dos 
arrendatários abrangidos pela transição do NRAU 

 
3.1.3. Assegurar o acesso das vítimas de violência doméstica à 
habitação 

 
3.1.4. Fomentar o aumento de soluções de alojamento para os 
sem-abrigo 

 
3.1.5. Promover a integração de minorias étnicas e de 
imigrantes e a melhoria das suas condições de alojamento 

 

Corresponder às 
novas realidades 

sociais e 
demográficas 

 
3.2.1. Promover o ajustamento das tipologias de alojamento à 
redução da dimensão das famílias 

 
3.2.2. Incentivar a criação de soluções de alojamento 
adequadas às novas necessidades de mobilidade e emprego 

 

Promover a 
melhoria das 
condições de 

alojamento 

 
3.3.1. Incentivar a melhoria do conforto térmico e da eficiência 
energética no edificado habitacional 

 
3.3.2. Promover a acessibilidade à habitação a pessoas com 
mobilidade condicionada 

 
3.3.3. Desenvolver medidas de apoio à efetivação do reforço 
sísmico dos edifícios 

 
3.3.4. Erradicar as situações de alojamentos sem condições de 
salubridade e de conforto 

 
3.3.5. Fomentar a investigação para a melhoria da qualificação 
habitacional e das tecnologias de reabilitação 

Fonte: Estratégia Nacional para a Habitação, Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015 
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2.3 Nova Geração de Políticas de Habitação 

A aprovação da ENH constituiu um primeiro passo para dar resposta às profundas alterações 

financeiras, económicas e sociais registadas nos últimos anos. Hoje, os vários desafios 

económicos, funcionais, ambientais e sociais demonstram a necessidade de uma abordagem 

integrada ao nível das políticas setoriais, das escalas territoriais e dos atores, que represente uma 

mudança na forma tradicional de conceber e implementar a política de habitação.  

Face a este contexto, reconhecendo o papel central da habitação e da reabilitação para a 

melhoria da qualidade de vida da população, para a revitalização e competitividade das cidades 

e para o aumento da coesão social e territorial, foi aprovado o sentido estratégico, objetivos e 

instrumentos de atuação para uma Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH)3. 

Assente numa abordagem participativa e integrada, a NGPH está orientada para as pessoas e 

centrada na regeneração urbana, igualmente visada na LBH, tendo como objetivo a construção 

de espaços de coesão social, de competitividade económica e qualidade ambiental, assumindo a 

seguinte missão: 

 Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo de 

habitat e orientada para as pessoas, passando por um alargamento significativo do 

âmbito de beneficiários e da dimensão do parque habitacional com apoio público; 

 Criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado como urbana passem de 

exceção a regra e se tornem nas formas de intervenção predominantes, tanto ao nível 

dos edifícios como das áreas urbanas. 

Para alcançar a missão, foram definidos quatro objetivos complementares e com fortes relações 

sinérgicas entre si: 

                                                        

3 a RCM n.º 50-A/2018 aprovou 
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Figura 5. Articulação entre missão, princípios e objetivos 

Fonte: Para uma nova geração de políticas de Habitação: sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação, 

outubro 2017 

 

 

1. Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional 

Neste domínio, importa garantir que a política de habitação concorre para a existência de uma 

bolsa dinâmica de alojamentos capaz de dar resposta às necessidades mais graves e urgentes 

de uma forma eficaz e justa, mediante: 

 A criação de instrumentos de apoio e de um enquadramento legal e regulamentar, 

adequados e suficientemente flexíveis, face às diferentes necessidades e situações 

específicas das famílias, dos promotores e dos contextos locais; 

 Um reforço dos instrumentos e dos recursos disponibilizados para apoio à promoção de 

oferta de habitação para este fim; 

 Um reforço dos instrumentos e dos recursos disponibilizados para a reabilitação do 

parque habitacional de propriedade pública. 
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Tabela 2. Instrumentos de atuação no âmbito do objetivo “Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave 

carência habitacional” 

Instrumento Objetivo 

1.º Direito — Programa 
de Apoio ao Acesso à 
Habitação 

Garantir o acesso a uma habitação adequada a pessoas que residem em condições 
habitacionais indignas. Este é um programa considerado central na política de habitação e que 
assenta na concessão de apoio financeiro aos atores públicos e assistenciais locais 
(municípios, empresas municipais, instituições particulares de solidariedade social), a 
associações de moradores e cooperativas de habitação e construção, constituídas por 
agregados familiares elegíveis ao abrigo do programa, e diretamente aos próprios agregados 
familiares, para disponibilização de um leque diverso de soluções habitacionais a preços 
acessíveis ao universo dos destinatários. 

No âmbito deste programa, o município define a sua estratégia local em matéria de habitação 
e prioriza as soluções habitacionais que, em conformidade, pretende ver desenvolvidas no 
respetivo território ao abrigo do 1.º Direito e onde se devem enquadrar todos os pedidos a 
candidatar a Apoio ao abrigo 1.º Direito. 

Disponível em: 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

Porta de Entrada — 
Programa de Apoio ao 
Alojamento Urgente 

Dar resposta às situações de agregados familiares que ficam privados das suas habitações, 
ou que estão em risco iminente de ficar nessa situação, em virtude de factos imprevisíveis ou 
excecionais, nomeadamente desastres naturais (inundações, sismos, incêndios) ou 
fenómenos de migrações coletivas. Assenta na concessão de apoio aos agregados familiares 
para a reconstrução dos seus percursos residenciais.  

Disponível em: Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018 

 

2. Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado 

Neste domínio, pretende-se promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a 

preços acessíveis, mediante a criação de um conjunto de instrumentos que, de forma integrada e 

complementar, possam ultrapassar os obstáculos identificados ao nível do arrendamento 

habitacional e alcançar as metas definidas. 

 

Tabela 3. Instrumentos de atuação no âmbito do objetivo “Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via 

do mercado” 

Instrumento Objetivo 

Programa de 
Arrendamento Acessível 

Promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços reduzidos e 
compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da sua taxa de esforço. 
Terá por base um enquadramento fiscal favorável dos rendimentos prediais das entidades 
públicas e privadas coletivas e singulares, que coloquem os seus prédios ou frações urbanas 
em arrendamento habitacional com o limite de preço de renda definido pelo programa. Este 
programa vai estar disponível para os novos contratos de arrendamento a celebrar que 
cumpram os requisitos do mesmo. Em complemento, serão criados instrumentos com vista à 
promoção de oferta pública para este fim, ao aumento da segurança e da estabilidade no 
arrendamento, à promoção da transparência e regulação do mercado, à realização de 
investimento para arrendamento habitacional a preços acessíveis e à captação de oferta, bem 
como instrumentos de apoio à procura.  

Disponível em: Programa de Arrendamento Acessível 

https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%C2%BA-direito
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/porta-de-entrada
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/arrendamento-acessivel
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Instrumento Objetivo 

Instrumentos de 
promoção da 
segurança no 
arrendamento 

Promover uma maior transparência e segurança nas condições contratuais e de previsibilidade 
dos rendimentos, incluindo taxas autónomas diferenciadas para os contratos de arrendamento 
habitacional de longa duração, seguros/garantias ao arrendamento e revisão do 
enquadramento regulamentar visando a estabilidade e a segurança do arrendamento e a 
proteção dos arrendatários mais vulneráveis. 

Instrumentos de 
captação de oferta 

Promover medidas que visam a captação de nova oferta para arrendamento habitacional, por 
via de promoção do investimento ou da angariação de fogos afetos a outros fins ou noutros 
regimes de ocupação. 

Indicadores de preços e 
acessibilidade 
habitacional 

Disponibilizar, regularmente e de fácil acesso, informação rigorosa sobre preços e 
acessibilidade no mercado da habitação, servindo de base para a conceção, 
operacionalização, avaliação e aperfeiçoamento das políticas públicas, incluindo o Programa 
de Arrendamento Acessível, bem como para o apoio aos cidadãos nas suas escolhas e 
decisões em matéria de habitação e aos proprietários e empresas na avaliação de alternativas 
e viabilidade de investimentos. 

Fundo Nacional de 
Reabilitação do 
Edificado (FNRE) 

Fundo centrado na reabilitação de imóveis, em particular, património público devoluto ou 
disponível, para posterior arrendamento e, em especial, para arrendamento habitacional a 
custos acessíveis para habitação permanente e para residência temporária de estudantes, 
promovendo o aumento da oferta pública de habitação neste segmento e a otimização dos 
recursos imobiliários públicos. 

Disponível em: Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

Programa Porta 65 
Jovem 

Conceder apoio financeiro ao arrendamento de habitação para residência permanente a 
jovens. Este programa será revisto, reforçado e compatibilizado com o Programa de 
Arrendamento Acessível. 

Disponível em: Programa Porta 65-Jovem 

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018 

 

3. Criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do 

edificado e do desenvolvimento urbano 

Neste domínio, pretende-se tornar a reabilitação a intervenção predominante, tanto ao nível do 

edificado como das áreas urbanas, crucial para a promoção de um desenvolvimento urbano 

sustentável. Deste modo, é necessário alavancar o investimento privado em prol da reabilitação 

do edificado e garantir que existe um leque de instrumentos de apoio ao investimento em 

reabilitação, capazes de dar resposta às condições específicas deste modelo de negócio e 

suficientemente atrativos para incentivar a captação de investimento de diferentes tipos de 

promotores, sejam estes públicos ou privados. 

Tabela 4. Instrumentos de atuação no âmbito do objetivo “Criar as condições para que a reabilitação seja a principal 

forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano” 

Instrumento Objetivo 

Projeto Reabilitar como 
Regra 

Rever o enquadramento legal da construção de modo a adequá-lo às exigências e 
especificidades da reabilitação de edifícios. 

Medidas de promoção 
da manutenção regular e 
da plena utilização do 
edificado 

Minorar os constrangimentos que têm sido detetados à manutenção regular dos edifícios. 

Prevê-se ainda a Revisão do regime fiscal aplicável aos imóveis devolutos, de modo a 
possibilitar o aumento da penalização pela não utilização de edifícios em zonas de forte 
pressão de mercado, sujeitas por essa via a maior carência de oferta habitacional face às 
necessidades e a uma maior dificuldade de acesso das famílias a habitações adequadas a 
custos acessíveis. 

https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/fundo-nacional-para-a-reabilitacao-do-edificado
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/porta-65-jovem
https://dre.pt/application/conteudo/122349221
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Instrumento Objetivo 

Programa Reabilitar para 
Arrendar 

Financiar, em condições favoráveis face às de mercado, operações de reabilitação de 
edifícios que se destinem ao arrendamento habitacional. Este programa será revisto, 
reforçado e compatibilizado com o Programa de Arrendamento Acessível. 

Disponível em: Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas 
(IFRRU 2020) 

Apoiar operações de reabilitação integral de edifícios, incluindo edifícios habitacionais e o 
parque de arrendamento público, e complementarmente promover a eficiência energética. 
São elegíveis operações de reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 
anos, ou em estado de conservação mau ou péssimo, destinados a todos os tipos de uso, 
incluindo habitação e habitação com fins sociais. Os edifícios objeto de reabilitação devem 
estar localizados dentro de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) definidas pelos municípios 
ou ser enquadrados por um Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 
(PAICD). 

Disponível em: IFRRU 2020 

Casa Eficiente 2020 

Financiar, em condições favoráveis face às de mercado, de operações que promovam a 
melhoria do desempenho ambiental de edifícios ou frações de habitação. 

Disponível em: Casa Eficiente 2020 

Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento 
Urbano/ Planos de Ação 
de Reabilitação Urbana 

Instrumentos de programação que suportam a contratualização com os municípios de apoios 
financeiros a intervenções de regeneração de Áreas de Reabilitação Urbana. 

Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento 
Urbano/ Planos de Ação 
Integrados para as 
Comunidades 
Desfavorecidas 

Instrumentos de programação que suportam a contratualização com os municípios de apoios 
financeiros a intervenções de regeneração física, económica e social de áreas carenciadas, 
incluindo bairros sociais ou conjuntos urbanos similares onde residam comunidades 
desfavorecidas, e respetivos equipamentos de utilização coletiva para a promoção da 
inclusão social. 

Programa de 
Reabilitação Urbana de 
Bairros Sociais na 
Vertente da Eficiência 
Energética 

Apoiar intervenções que visem aumentar a eficiência energética e a utilização de energias 
renováveis para autoconsumo em edifícios de habitação social. Podem candidatar-se aos 
apoios os municípios ou empresas municipais proprietárias ou gestoras de fogos de 
habitação social, das regiões abrangidas. 

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018 

 

4. Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais 

Neste domínio, pretende-se que os instrumentos a desenvolver e modelos a implementar sejam 

capazes de prevenir a criação de novos fenómenos de exclusão socioterritorial, mediante a 

promoção da dispersão territorial da oferta habitacional de interesse social disponível, como evitar 

a segregação social nos bairros de arrendamento públicos existentes e facilitar a mobilidade dos 

agregados familiares entre os diferentes territórios e segmentos de oferta habitacional. 

 

  

https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/o-que-e-rpa-ha
https://ifrru.ihru.pt/
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/casa-eficiente-2020
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Tabela 5. Instrumentos de atuação no âmbito do objetivo “Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de 

escolha habitacionais” 

Instrumento Objetivo 

Programa da Habitação ao 
Habitat  

Promover a coesão e integração socioterritorial dos bairros públicos de arrendamento e dos 
agregados familiares nestes residentes, com base em abordagens integradas, inclusivas, 
participadas e adaptadas aos contextos locais, designadamente, em termos de políticas 
(urbanas, sociais, económicas, de educação, saúde e emprego, entre outras) e da 
articulação dos respetivos instrumentos (Rede Social, o programa Escolhas, as DLBCs, 
etc.), destacando-se, em particular, o papel das autarquias e associações de moradores e 
outros atores locais neste programa.  

Disponível em: Programa da Habitação ao Habitat 

Programa Porta ao Lado – 
Programa de informação, 
encaminhamento e 
acompanhamento de 
proximidade para acesso à 
habitação 

Apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à habitação, melhorando a 
acessibilidade à informação, o encaminhamento e o acompanhamento de proximidade, 
nomeadamente, mediante a criação de um novo Portal da Habitação, de uma linha de 
apoio ao acesso à habitação e do reforço do acompanhamento integrado e de 
proximidade, em forte articulação com as respostas sociais, associações de moradores e 
as autarquias locais. 

Programa de mobilidade 
habitacional no parque de 
arrendamento público 

Possibilitar a mobilidade habitacional aos moradores do parque de arrendamento público, 
designadamente face a necessidade de mudança de área de residência, bem como a 
coesão social nestes bairros e a inclusão dos seus moradores. 

Chave na Mão — 
Programa de mobilidade 
habitacional para a coesão 
territorial 

Permitir ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), gerir ou 
arrendar a habitação própria de agregados familiares residentes em áreas de forte pressão 
urbana, para posterior disponibilização no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, 
nos casos em que estes agregados transfiram a sua residência permanente para um 
território de baixa densidade. 

Disponível em: Resolução de Conselho de Ministros n.º 57/2018 

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018 

 

A NGPH assenta numa abordagem integrada e participativa, orientada para as pessoas e com 

foco na regeneração urbana, tendo como objetivo a construção de espaços de coesão social, de 

competitividade económica e qualidade ambiental. Nesse sentido, a NGPH contempla um 

conjunto de princípios transversais e estruturantes, que encontram clara articulação com a LBH, 

pretendendo uma passagem: 

 De uma política centrada na oferta pública de habitação para os mais carenciados para 

uma política orientada para o acesso universal a uma habitação adequada; 

 De uma política de habitação cujos principais instrumentos assentaram na construção de 

novos alojamentos e no apoio à compra de casa para uma política que privilegia a 

reabilitação e o arrendamento; 

 De uma política de habitação centrada nas “casas” para uma política que coloca no seu 

centro as “pessoas”; 

 De uma política centralizada e setorial para um modelo de governança multinível, 

integrado e participativo; 

https://www.portaldahabitacao.pt/da-habitacao-ao-habitat
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115235758/details/maximized
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 De uma política reativa para uma política proativa, com base em informação e 

conhecimento partilhado e na monitorização e avaliação de resultados. 

A NGPH, além de considerar articulação com as diversas medidas das políticas nacional e 

europeia através da ENH, articula-se com instrumentos que dão resposta às necessidades de 

grupos mais vulneráveis, com a Estratégia de Integração das Comunidades Ciganas, Estratégia 

Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo e medidas de apoio à 

proteção e ao processo de autonomização das vítimas de violência doméstica, assim como com 

instrumentos que atuem a uma escala mais local, elaborados e operacionalizados por quem 

conhece as especificidades e necessidades de cada território, numa lógica de descentralização e 

subsidiariedade. 

 

Figura 6. Dimensões de políticas públicas a articular com a dimensão “Habitação” 

 

A ELH, consagrada na LBH, ainda que com outra designação, é um instrumento de concretização 

dos princípios orientadores da NGPH, operacionalizando a passagem de uma política 

centralizada e setorial para um modelo de governança multinível, integrado e participativo e a 

passagem de uma política reativa para uma política proativa, com base em informação e 

conhecimento partilhado e na monitorização e avaliação de resultados. 
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3. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DAS CARÊNCIAS HABITACIONAIS 

3.1 Contexto Sociodemográfico  

O concelho de Macedo de Cavaleiros carateriza-se por uma reduzida densidade populacional 

(22,6 hab/km2 em 2011), tendo vindo a apresentar uma evolução negativa da sua população 

residente. Em 2011, de acordo com os últimos dados censitários, o concelho tinha 15.776 

habitantes e apresentava uma variação negativa de 10% face a 2001. A freguesia de Macedo de 

Cavaleiros é a mais povoada, acolhendo 40% dos residentes no concelho, contrastando com a 

freguesia de Corujas, com apenas 1% da população residente no concelho. 

Aliado à redução populacional, verificou-se uma estrutura demográfica envelhecida, motivada por 

uma diminuição da população jovem e um aumento da população idosa. Em 2011, 28% da 

população era idosa, refletindo um aumento de 13% face a 2001, e o índice de envelhecimento da 

população era de 240, superior ao registado em 2001, 156,7. 

No que diz respeito à estrutura familiar do concelho existiam, em 2011, 6.263 famílias clássicas, 

com uma dimensão média de 2,5 pessoas. À data dos Censos de 2011, registou-se, no 

concelho, um aumento do número das famílias monoparentais (11%) e um aumento das famílias 

unipessoais (22% das famíllias clássicas), com um peso significativo da população idosa nestas 

estruturas familiares (14%). Face a estes valores, é possivel concluir que o número de famílias 

que apenas auferiam um rendimento tem vindo a aumentar, prevendo-se a existência de um 

baixo nível de rendimentos mensais dos agregados residentes no concelho.   

Quanto à escolaridade da população no concelho, em 2011, 55% apresentava um nível de 

escolaridade equivalente ao 1º ciclo do ensino básico (CEB) ou não tinha nível de escolaridade 

completo. Esta realidade antecipa as condições do mercado de trabalho no concelho. Em 2011, 

no concelho de Macedo de Cavaleiros a taxa de atividade era de 37%, sendo que 69% da 

população ativa estava empregada no setor terciário. A taxa de desemprego, na mesma data, era 

de 10% (865 habitantes), maioritariamente residentes do sexo masculino, indivíduos com o 1º 

CEB como nível de escolaridade e indivíduos à procura de novo emprego. Dados mais recentes 

de janeiro de 2020, registavam um total de 592 desempregados, permanecendo a sua 

caraterização semelhante à registada em 2011.  

No contexto do mercado de trabalho, o município identificou, no Diagnóstico Social de 2019, a 

existência de entraves à criação de oportunidade de emprego efetivo, uma vez que o tecido 

empresarial é de dimensão reduzida e existem incompatibilidades entre a procura e a oferta de 

emprego no concelho. 
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Neste sentido, os rendimentos auferidos pela população, embora tenham registado aumentos, 

apresentam-se, de forma constante, inferiores ao panorama regional e nacional. Em 2017, o 

ganho médio mensal da população era de 828,60€ e o rendimento bruto anual declarado por 

agregado, era de 13.700€. O poder de compra per capita, em 2017, era de 73,5 (contexto 

nacional como referência), registando uma tendência negativa desde 2013. Este indicador 

apresenta-se, de forma constante, inferior ao contexto nacional e regional, permitindo anticipar o 

esforço financeiro das famílias para enfrentar os encargos relacionadas com a habitação. 

Relativamente às prestações sociais, destaca-se o crescente número de residentes no concelho 

com acesso a pensões (5.216 habitantes, 35% dos residentes em 2017), sendo a pensão de 

velhice a mais representativa (67% em 2017), com um rendimento médio mensal, em 2017, de 

337,75€. Ainda relativamente às prestações sociais auferidas pelos residentes no concelho, em 

2017, 471 indivíduos beneficiavam de um subsídio de desemprego e 443 índividuos 

benefeciavam do RSI, indicador este que apresentou crescimento. 

A perda populacional, o seu envelhecimento, os baixos rendimentos face ao contexto nacional e 

regional, e a crescente dependência de prestações sociais são fatores que contribuiram para o 

aumento das necessidades de adaptação da oferta habitacional, não existindo capacidade 

financeira por parte da população para fazer face a essas necessidades.  

 

 

Figura 7. Diagnóstico ao nível do contexto sociodemográfico do município de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 2001; 2011; 2017   
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3.2 Contexto Habitacional  

A caraterização do parque edificado dos municípios permite conhecer o contexto das condições 

habitacionais e identificar as soluções mais adequadas face às necessidades da população. 

O parque edificado de Macedo de Cavaleiros era, em 2011, constituído por 9.847 edifícios, 23% 

dos quais localizados na freguesia de Macedo de Cavaleiros. Caraterizava-se, à data dos Censos 

de 2011, por ser um parque edificado envelhecido, apresentando uma idade média de 39,4 anos 

e um índice de envelhecimeno de 204,5. O parque era constituído, em 2011, maioritariamente por 

edifícios residenciais construídos entre 1971 e 1990 (42%), existindo ainda algumas freguesias, 

como Lamalonga e Chacim, onde a contrução antes de 1919 era representativa. 

Neste sentido, registava-se, em 2011, uma percentagem elevada de edifícos com necessidades 

de grandes reparações (5%) quando comparada com o panorama nacional e regional, que, na 

impossibilidade por parte dos proprietários de realizarem obras, poderá levar à contínua 

degradação dos edifícios. A freguesia Amendoeiras era a freguesia que registava a percentagem 

mais elevada em 2011, com 19% dos edifícios com necessidade de obras. Embora se 

indentifique um parque edificado envelhecido, o número de obras concluídas tem vindo a 

diminuir, sendo que a percentagem de obras de alteração e reconstrução face a novas 

construções era, em 2018, muito reduzida.  

Relaivamente às carateristicas dos edifícios de Macedo de Cavaleiros, estes possuiam 

maioritariamente um alojamento (95% em 2011), de 1 ou 2 pisos (85% em 2011) e eram na sua 

maioria exclusivamente residenciais (92% em 2011). A acessibilidade a edifícios era muito 

reduzida (16% em 2011) no concelho de Macedo de Cavaleiros, principalmente na freguesia de 

Salselas, que apresentava um dos números mais elevados de pessoas com dificuldades em 

andar e subir escadas. Com o aumento da população idosa, associada comumente às 

dificuldades em andar e subir escadas, torna-se necessário o aumento da acessibilidade dos 

edifícios. 

No que diz respeito aos alojamentos, existiam, em 2011, 11.692 alojamentos, dos quais 99% 

eram familiares, localizados a sua maioria na freguesia de Macedo de Cavaleiros (35%). Os 

alojamentos familiares são na sua maioria residências habituais (54% em 2011). Em 2011 

registavam-se 1.420 alojamentos vagos, que representam um recurso para fazer face às 

necessidades habitacionais. Estes alojamentos encontravam-se localizados maioritariamente nas 

freguesias de Macedo de Cavaleiros (628), Lamalonga (86) e Amendoeira (79). 

No que respeita ao regime de ocupação dos alojamentos, a habitação própria é o mais 

expressivo (86% em 2011), em deterimento do arrendamento (11% em 2011). Relativamente ao 
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regime de arrendamento, em 2011, as rendas mais usuais encontravam-se no intervalo 200€-

299€, com o valor médio mensal das rendas a rondar os 184,30€.  

O concelho de Macedo de Cavaleiros registava em 2018 uma elevada expressão do recurso ao 

crédito à habitação, tendo a sua concessão vindo a aumentar desde 2016, após uma diminuição 

de 12% desde 2014, representando em 2018, 66% dos créditos concedidos no concelho. 

Neste contexto de aumento do endividamento das famílias relativamente à habitação, conjugado 

com fatores como o desemprego e a diminuição dos rendimentos, poderão resultar em situações 

de carência habitacional e de dificuldade no acesso à habitação e à sua manutenção no futuro. 

 

 

Figura 8. Diagnóstico ao nível do contexto habitacional do município de Macedo de Cavaleiros 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 2011; 2018 
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3.3 Apoio Municipal à Habitação 

O município de Macedo de Cavaleiros desenvolveu um conjunto de instrumentos e programas de 

apoio municipal no domínio da habitação, que se encontram enquadrados no “Programa Macedo 

Habitar”, formalmente implementado em 2017. Tratando-se de um regulamento municipal para a 

habitação social, de acordo com o Diagnóstico Social 2019, o Programa Macedo Habitar tem 

como principal objetivo responder às necessidades das famílias mais carenciadas na área da 

habitação, contemplando três áreas de atuação, seguidamente descritas: “Habitação Social”, 

“Recuperação e Reabilitação de Habitações Degradadas” e “Apoio ao Arrendamento”. De acordo 

com o seu regulamento, este programa municipal aplica-se a todos os agregados familiares 

carenciados que cumpram requisitos específicos, de cada uma das áreas de atuação acima 

mencionadas, bem como a agregados familiares residentes em habitação social de propriedade 

do município de Macedo de Cavaleiros.  

O Programa Macedo Habitar - Habitação Social corresponde à atribuição e gestão de habitação 

social de propriedade do município. Os apoios atribuídos nesta vertente do programa já existiam 

anteriormente, tendo sido formalmente regulamentados aquando da criação do Programa 

Macedo Habitar. Neste contexto, o município de Macedo de Cavaleiros dispõe de dois bairros 

sociais: o Bairro de S. Francisco de Assis (concluído em 1981, com 81 fogos) e o Bairro Social da 

Alegria (concluído em 2000, com 32 fogos). No ano de 2019 já tinham beneficiado 272 indivíduos 

do regime de renda apoiada em fogos municipais.  

O Programa Macedo Habitar – Apoio ao Arrendamento corresponde a um apoio financeiro ao 

arrendamento de residência permanente, para munícipes de estratos sociais desfavorecidos, 

quando não é possível garantir resposta através do parque de habitação social municipal por 

parte da Autarquia. Este apoio é temporário, e corresponde a subsídios destinados a 

comparticipar o pagamento mensal da renda, no âmbito de contratos de arrendamento para 

habitação em regime de renda livre. Em 2019, beneficiaram deste apoio 59 indivíduos (15 

agregados familiares). 

O Programa Macedo Habitar – Recuperação e Reabilitação de Habitações Degradadas 

corresponde a um apoio financeiro para agregados familiares em situação de carência 

económica destinado à aquisição de materiais, necessários à realização de obras, que 

satisfaçam as necessidades básicas de habitabilidade. Em 2019, este programa beneficiou 71 

indivíduos (21 agregados familiares). 

Por último, a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros encontra-se ativa no apoio à 

Reabilitação e Regeneração Urbana. Em 2016, promoveu a delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) da cidade de Macedo de Cavaleiros com 7 áreas delimitadas: Centro, Noroeste, 
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Estação, Bairro da Bela Vista, Bairro Padrão/Lamelas, Bairro Prado de Cavaleiros e Bairro S. 

Francisco, tendo as últimas 4 áreas sido identificadas como território de intervenção pelo Plano 

de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD). A ARU da cidade de Macedo 

de Cavaleiros abrange uma área de 130 hectares num total de 920 edifícios maioritariamente 

residenciais.  

Para além da delimitação da ARU, foi desenvolvido um Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana (PERU) que visa afirmar a cidade de Macedo de Cavaleiros como uma polaridade 

regional qualificada e dinâmica, e assenta na qualificação do núcleo urbano. O PARU, aprovado 

em 2016, define Objetivos Estratégicos em linha com os desígnios do PERU, e assenta na 

facilitação do processo de reabilitação do parque edificado em detrimento da edificação nova. O 

PARU apresenta como território de intervenção as ARU da Cidade de Macedo de Cavaleiros (130 

hectares) e de Travanca (17 hectares). 

 

 

Figura 9. Síntese Diagnóstica Apoio Municipal à Habitação 
Fonte: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 
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3.4 Carências Habitacionais  

No âmbito do Relatório Diagnóstico Global Atualizado das Carências Habitacionais, foram 

apresentadas as principais conclusões relativamente às situações de habitação indigna 

identificadas pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Através da caraterização dos 

indivíduos e agregados, da identificação da principal fonte de rendimento, do tipo de carência 

habitacional em que vivem e dos pedidos de apoio habitacional, é possível formular a estratégia 

mais adequada para responder às necessidades identificadas. 

No concelho de Macedo de Cavaleiros foram identificados dois tipos de situação específica: 

situações de vulnerabilidade, associadas a agregados sem-abrigo e a uma situação de violência 

doméstica, tornando-se estas situações prioritárias para a estratégia. 

Numa análise do levantamento efetuado pelo município, foram identificadas 155 situações de 

habitação indigna (383 indivíduos), sendo que as freguesias que apresentam um maior número 

de situações são Macedo de Cavaleiros (25%), Talhas (14%) e Morais (11%). Existe ainda um 

conjunto de freguesias onde não foram identificadas situações de habitação indigna como 

Amendoeira, Lamas de Podence, Lombo, Olmos, Peredo, Salselas, Sezulfe, UF de Ala e Vilarinho 

do Monte e UF Bornes e Burga. 

Relativamente à caraterização dos agregados, regista-se um maior número de famílias 

unipessoais (55 agregados), destacando-se também os 31 agregados de tipologia “Casais com 

filhos”. A análise dos recursos financeiros disponíveis dos agregados familiares indicados no 

levantamento é também relevante para a compreensão das suas necessidades habitacionais. 

Neste sentido, regista-se um elevado número de agregados dependentes de reformas e pensões 

(46 agregados) e do RSI (44 agregados). Pode assim concluir-se, face aos valores médios das 

prestações sociais no concelho, que os recursos dos indivíduos e agregados identificados, não 

são suficientes e adequados para reduzir a taxa de esforço em habitação e, consequentemente, 

para reverter a condição habitacional indigna em que se encontram. 

No que diz respeito às condições indignas dos agregados identificados no levantamento, 

observa-se uma grande percentagem de agregados em condições de insalubridade e 

insegurança (87% - 134 agregados), independentemente de terem associada outra condição de 

habitabilidade indigna (inadequação, precaridade e/ou sobrelotação). Destacam-se também as 

situações onde se encontram associadas a condição de insalubridade e insegurança e a 

condição de inadequação, representado 9,7% de todas as situações identificadas. Relativamente 

às 15 situações de precariedade identificadas, 14 são situações de sem-abrigo sem casa e 1 diz 

respeito a uma situação de violência doméstica. 
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Para análise das soluções a identificar para cada situação identificada importa destacar a 

principal condição habitacional indigna dos agregados identificados no levantamento, 

destacando-se as situações de insalubridade e insegurança (121 agregados num total de 305 

indivíduos). 

 

Tabela 6. Tipo de situação indigna principal por agregado 

Tipo de Situação Indigna 
Agregados Indivíduos 

155 383 

Precaridade 12 17 

Insalubridade e insegurança 121 305 

Sobrelotação 5 28 

Inadequação 17 33 

  

A cada situação de carência habitacional, identificada no levantamento realizado, foi associado 

um tipo de apoio pretendido pelo agregado, com vista à resolução da situação de habitabilidade 

indigna. Das 155 situações identificadas no levantamento, 142 agregados solicitaram apoio para 

obras de reabilitação, beneficiação ou adequação, 6 agregados pretendem ser realojados em 

habitação municipal, 4 em habitação de emergência, 2 agregados pretendem receber apoio para 

autoconstrução e 1 agregado pretende receber apoio para aquisição de habitação. 

Relativamente ao apoio para obras de reabilitação, beneficiação ou adequação, 99 (234 

indivíduos) dos 142 agregados (362 indivíduos) identificados são proprietários da habitação onde 

residem, e 32 agregados (102 indivíduos) residem em habitação social municipal, no Bairro da 

Alegria, sendo que os restantes agregados terão de ter um registo ónus da propriedade para se 

candidatarem a apoio no âmbito do Programa 1º Direito, ou o Município terá de encontrar outra 

solução para resolver a condição habitacional indigna do agregado. As alternativas propostas 

passam por candidaturas ao Programa Macedo Habitar (vertente reabilitação), em situações que 

é possível resolver com pequenas intervenções, ou pelo realojamento em habitação social 

municipal, em situações habitacionais indigna mais graves.  

No caso de aquisição, apenas situações em que o Município não reúne alternativas habitacionais 

que permitam reverter a situação de habitabilidade indigna, uma vez que tal situação irá incorrer 

num aumento patrimonial.  
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Figura 10. Síntese Diagnóstica Carências Habitacionais 

Fonte: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros  
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4. ESTRATÉGIA  

4.1 Visão  

O concelho de Macedo de Cavaleiros enfrenta um conjunto de desafios específicos no domínio 

das políticas públicas de habitação. Entre os mais relevantes, importa destacar o envelhecimento 

do parque edificado residencial, a perda e o envelhecimento populacional, e o aumento da taxa 

de esforço nos encargos em habitação dos agregados familiares, particularmente daqueles com 

baixos rendimentos. Face a estes desafios, o Município procura garantir as condições de acesso 

a uma habitação digna por via da reabilitação do edificado, do arrendamento para fins 

habitacionais, e da integração entre as políticas públicas de habitação e outras políticas setoriais, 

designadamente no domínio da intervenção socioterritorial e do urbanismo. 

A Visão corresponde à filosofia de ação de toda a estratégia, representando o quadro de 

referência para a definição das Linhas de Orientação Estratégica (LOE) e dos Objetivos 

Estratégicos (OE). Considerando a Visão como o cenário prospetivo que se pretende alcançar, é 

proposta a seguinte Visão para a ELH de Macedo de Cavaleiros: 

Através da promoção do acesso a uma habitação adequada para toda a população 

residente no concelho, a implementação da ELH de Macedo de Cavaleiros irá ter um 

papel ativo no desenvolvimento integrado do município, considerando em particular 

as áreas da integração socio-territorial, fixação da população e reabilitação urbana. 

A visão definida para a ELH de Macedo de Cavaleiros encontra-se alinhada com a missão 

estabelecida pela Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH). A NGPH defende que deve 

ser garantido a todos o acesso a uma habitação adequada, alargando o âmbito de beneficiários 

e a dimensão do parque habitacional com apoio público. 

Neste sentido, a visão e a estratégia definida seguem os princípios definidos no Decreto-Lei n.º 

37/2018: acessibilidade habitacional, planeamento estratégico local, integração social, 

estabilidade, cooperação, participação, equidade, perequação, reabilitação do edificado, 

incentivo ao arrendamento, acessibilidades e sustentabilidade ambiental. 

Assim, a Estratégia Local de Habitação de Macedo de Cavaleiros procura:  

 Equilibrar a relação existente entre a oferta e a procura habitacional, de modo a garantir o 

acesso a uma habitação digna a toda a população, apoiando a coesão territorial; 
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 Incentivar o arrendamento para fins habitacionais, procurando o equilíbrio entre regimes 

de ocupação e a regulação do mercado; 

 Adequar o parque habitacional às necessidades específicas da população, 

nomeadamente da população idosa e da população portadora de deficiência ou 

incapacidade;  

 Reforçar a capacidade de resposta do Município aos desafios implícitos nas políticas 

públicas locais de habitação, afirmando-se como ator pivot na implementação destas, e 

fortalecendo as suas competências na identificação das necessidades existentes no 

concelho, e das abordagens mais adequadas para dar resposta as carências existentes.  
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4.2 Linhas de Orientação Estratégica 

A estratégia preconizada assenta nas seguintes Linhas de Orientação Estratégica (LOE): 

 LOE1. HABITAÇÃO DIGNA: Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave 

carência habitacional; 

 LOE2. HABITAÇÃO ACESSÍVEL: Garantir o acesso à habitação a todos os que não têm 

resposta por via do mercado livre; 

 LOE3. HABITAÇÃO ESTRATÉGICA: Criar condições para a fixação de população (jovens, 

população qualificada, …); 

 LOE4. HABITAÇÃO APOIADA: Promover as condições habitacionais da população em 

situação de vulnerabilidade ou dependência; 

 LOE5. HABITAÇÃO QUALIFICADA: Criar condições para que a reabilitação seja a 

principal forma de intervenção na disponibilização de habitação; 

 LOE6. SUPORTE À HABITAÇÃO: Criar os instrumentos necessários para a 

implementação, monitorização e avaliação da ELH. 

 

Salienta-se que as LOE propostas têm um forte alinhamento com os objetivos estabelecidos na 

NGPH, anteriormente apresentados no presente documento. 

Seguidamente estas LOE são descritas com detalhe, apresentando, para cada uma delas uma 

descrição, os principais grupos-alvo, e os objetivos a atingir. 
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4.2.1 LOE1. Habitação Digna 

Dar resposta a indivíduos e agregados que vivem em situação de grave carência habitacional 

 

Grupos-alvo: Indivíduos ou agregados em condições habitacionais indignas com necessidade de 

realojamento e indivíduos ou agregados em condições habitacionais indignas sem necessidade 

de realojamento;  

 

A LOE1 “Habitação Digna” procura solucionar as condições habitacionais indignas identificadas 

no concelho, tendo por base o levantamento efetuado pelo município, com o objetivo de 

identificar quais os indivíduos e agregados residentes nessas condições. Neste sentido, a LOE1 

“Habitação Digna” está associada a grupos-alvo que vivem em condição de carência financeira, 

não lhes permitindo reverter a situação de carência habitacional em que se encontram. 

Face ao exposto, as respostas habitacionais às situações identificadas, terão a intervenção do 

Município, uma vez que se trata de indivíduos e residentes que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e com necessidade urgente de apoio no acesso e manutenção da habitação. 

Pelas razões expostas, esta LOE é prioritária no quadro da presente estratégia, procurando dar 

resposta às situações que carecem de intervenção pública urgente, através da gestão e do 

reforço de oferta de habitação social municipal, bem como da reabilitação do parque habitacional 

municipal, e da criação de fogos de alojamento temporário para situações de risco e emergência 

social. Complementarmente, esta LOE apoiará a reabilitação dos fogos habitacionais em regime 

de propriedade privada e de apoio à autopromoção de habitação. 

Relativamente às soluções promovidas por beneficiários diretos, deverão abranger as situações 

habitacionais indignas em que os residentes são proprietários da habitação e proprietários de 

terrenos onde pretendem construir habitação. Uma vez que estes grupos-alvo não possuem os 

meios financeiros adequados para enfrentar as suas dificuldades habitacionais, a resposta 

habitacional deverá passar pelo apoio à realização de obras de reabilitação ou de adequação, ou 

à autopromoção da habitação. 

O número de proprietários enquadráveis nas situações descritas, de acordo com o levantamento 

efetuado, encontra-se quantificado na Figura 11. 
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Pessoas e agregados 

em condições 

habitacionais indignas 

com necessidade de 

realojamento 

 Pessoas e agregados 

em condições 

habitacionais indignas 

sem necessidade de 

realojamento 

(proprietários) 

 Pessoas e agregados 

em condições 

habitacionais indignas 

com necessidade de 

construção 

(proprietários terreno) 

 Pessoas e agregados 

com necessidades 

habitacionais em 

condições 

habitacionais indignas 

(habitação social) 

       

18 agregados 

(38 indivíduos) 

Precaridade: 11 

agregados – 16 indiv.  

Sobrelotação: 1 

agregado – 7 indiv. 

Insalubridade e 

Insegurança: 4 

agregados – 12 indiv. 

Inadequação: 2 

agregados – 3 indiv. 

 

99 agregados 

(234 indivíduos) 

Insalubridade e 

Insegurança: 80 

agregados – 183 indiv 

Sobrelotação: 4 

agregados – 21 indiv. 

Inadequação: 15 

agregados – 30 indiv. 

 

2 agregados 

(4 indivíduos) 

Precaridade: 1 
agregado – 1 indiv. 

Insalubridade e 
Insegurança: 1 
agregado – 3 indiv.  

32 agregados 

(102 indivíduos) 

Insalubridade e 

insegurança: 32 

agregados – 102 

indiv. 

       

Total: 151 agregados (378 indivíduos) 

Figura 11. Identificação dos grupos-alvo da LOE1. Habitação Digna 

Fonte: Município de Macedo de Cavaleiros (2020) 

 

Assim, através da promoção de uma habitação municipal condigna e da qualificação do parque 

habitacional existente, a presente LOE visa assegurar as condições necessárias e as respostas 

adequadas às condições habitacionais indignas acima identificadas. 

A presente Linha de Orientação Estratégica assenta nos seguintes objetivos: 

 

Objetivos específicos (OE): 

 OE1.1. Garantir uma oferta de habitação pública municipal qualificada, adequada às 

necessidades da população a realojar, fornecendo também respostas para situações de 

risco ou emergência social; 

 OE1.2. Equacionar soluções habitacionais adaptadas às necessidades específicas dos 

indivíduos e agregados, que se encontram em condições habitacionais indignas ou que 

não tem acesso a habitação adequada, em função da sua vulnerabilidade económica, 

promovendo a aquisição da habitação para situações específicas; 

 OE1.3. Reforçar a disponibilização de apoios à reabilitação para os proprietários privados 

que vivem em condições habitacionais indignas.  
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4.2.2 LOE2. Habitação Acessível 

Garantir o acesso à habitação aos indivíduos e agregados que não têm resposta por via do 

mercado livre 

 

Grupos-alvo: Indivíduos ou agregados com necessidade de apoio no acesso e manutenção da 

habitação e risco de insuficiência financeira 

 

A carência financeira dos indivíduos e agregados familiares representa uma das principais 

dificuldades no acesso ou manutenção da habitação no concelho de Macedo de Cavaleiros, 

designadamente no que diz respeito ao aumento da taxa de esforço dos agregados relativamente 

aos encargos com habitação. 

Neste contexto, a presente LOE2 Habitação Acessível inclui nos seus grupos-alvo, para além dos 

agregados familiares com pedidos de apoio ao arrendamento, a população em situação de risco 

potencial, como consequência da vulnerabilidade económica e financeira em que vivem. São 

estes os casos da população em situação de desemprego, beneficiários de RSI, e pensionistas. 

Para este efeito, a LOE2 Habitação Acessível pretende dar continuidade às políticas públicas 

locais de habitação, reforçando os respetivos instrumentos atualmente em vigor em matéria de 

apoio ao arrendamento e reabilitação das habitações degradadas do concelho, designadamente 

o “Programa Macedo Habitar”. No que diz respeito à reabilitação das habitações, importa 

destacar o apoio a agregados identificados no levantamento que não se encontram elegíveis ao 

Programa 1º Direito por não possuírem propriedade das habitações onde residem por um 

elevado período de tempo. 

O número de proprietários enquadráveis nas situações descritas, de acordo com o levantamento 

efetuado, encontra-se quantificado na Figura 12. 

Pessoas e agregados 

com necessidades 

habitacionais em 

condições 

habitacionais indignas 

(não proprietárias) 

 

Total: 4 agregados (5 

indivíduos) 

Figura 12. Identificação dos grupos-alvo da LOE2. Habitação Acessível, presentes no levantamento 

Fonte: Município de Macedo de Cavaleiros (2020) 
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Desta forma, através do reforço dos instrumentos existentes, esta LOE visa reduzir o número de 

indivíduos e agregados familiares em situação de carência habitacional e com reduzidos recursos 

financeiros, proporcionando também o acesso a uma habitação adequada, quando não é 

possível garantir resposta através do parque de habitação social municipal.  

Neste sentido, a LOE2 destina-se quer aos proprietários e usufrutuários não proprietários, no seio 

da recuperação das habitações degradadas, quer aos segmentos específicos da população, no 

âmbito do apoio ao arrendamento, visando definir um leque de soluções diversificadas e 

ajustadas a problemas específicos. Assim, promove-se a reabilitação do tecido edificado e 

aumenta o leque de oportunidade de acesso a uma habitação digna por parte da população que 

carece de recursos financeiros para o arrendamento ou compra da habitação em mercado livre. 

Neste sentido, a concretização desta LOE dependerá da capacidade do Município em promover 

e articular medidas de natureza diversificada.  

Face aos pressupostos apresentados, a presente Linha de Orientação assenta nos seguintes 

objetivos: 

 

Objetivos específicos (OE): 

 OE2.1. Reforçar o apoio financeiro para o arrendamento, para residência permanente, 

aos munícipes de estratos sociais desfavorecidos que solicitaram, ao Município, apoio ao 

arrendamento;  

 OE2.2. Apoiar os proprietários de fogos ou não proprietários usufrutuários de fogos por 

um elevado período de tempo, em condições habitacionais indignas, cujas habitações 

carecem de reabilitação. 
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4.2.3 LOE3. Habitação Estratégica 

Criar condições para a fixação de população (jovens, população qualificada, …) 

 

Grupos-alvo: Indivíduos ou agregados sem carência ou vulnerabilidade, mas em situação que o 

município pretende privilegiar na sua estratégia de fixação de população (jovens casais, quadros 

qualificados, …) 

 

O território de Macedo de Cavaleiros enfrenta desafios significativos no combate ao 

despovoamento e na promoção da atratividade habitacional e territorial, com implicações 

negativas na concretização das políticas públicas locais de habitação. Em particular, neste 

território regista-se o aumento do número de indivíduos e famílias, com dificuldades de acesso a 

uma habitação adequada às necessidades habitacionais e a sua capacidade financeira. 

A resposta a estes desafios depende da capacidade estratégica das políticas públicas de 

habitação integrarem medidas e soluções para equilibrar a relação entre procura e oferta de 

habitação, visando a fixação de população residente não carenciada e a atração de nova 

população qualificada. 

Neste sentido, a presente LOE3. Habitação Estratégica pretende dinamizar o mercado 

habitacional, promovendo a diversificação de soluções habitacionais. Para este efeito, a LOE3 

tem como grupos-alvo a população em geral, designadamente a indivíduos ou agregados que 

poderão vir a residir no concelho. 

Consequentemente, a LOE3 possui um âmbito de concretização que extravasa o Programa 1° 

Direito, procurando definir as condições para o aumento da oferta habitacional, por um lado 

direcionada à população jovem e em idade ativa residente com vista a sua fixação no território, e 

por outro lado direcionada aos proprietários privados.  

Face ao exposto, a presente linha assenta nos programas de financiamento nacionais no domínio 

da reabilitação para fins de arrendamento acessível, sendo sustentada na disponibilização de 

fogos para arrendamento acessível. 

Desta forma, será possível diversificar o mercado habitacional e apoiar processos de reabilitação 

do tecido residencial, facilitando o acesso a uma habitação adequada às necessidades e às 

dificuldades que as famílias e, a população jovem em particular, enfrentam. Neste contexto, a 

presente LOE assenta na capacidade do Município em dinamizar o mercado e mobilizar os 

proprietários privados dos fogos habitacionais vagos existentes no concelho. 
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Assim, a adequação da oferta e da procura, com vista a garantir o acesso à habitação e fomentar 

processos de atratividade territorial, são os pressupostos da presente Linha de Orientação 

Estratégica. 

Para este efeito, a presente Linha de Orientação Estratégica assenta nos seguintes objetivos 

Objetivos específicos (OE): 

 OE3.1. Promover a fixação da população, através dos instrumentos existentes de 

arrendamento acessível e da reabilitação do tecido residencial; 

 OE3.2. Dinamizar o mercado habitacional, através da diversificação das soluções 

habitacionais para atrair e fixar população no concelho; 

 OE3.3. Fomentar a atratividade do concelho através do desenvolvimento de uma 

estratégia de informação e comunicação para residentes e potenciais residentes, no que 

remete à oferta habitacional. 
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4.2.4 LOE4. Habitação Apoiada 

Promover as condições habitacionais da população em situação de vulnerabilidade ou 

dependência. 

 

Grupo-alvo: Indivíduos ou agregados em situação de vulnerabilidade e dependência, 

nomeadamente população idosa e população com deficiência e incapacidade 

 

O envelhecimento populacional, caraterizado pelo isolamento e inadequação habitacional, e 

acompanhado por situações de deficiência física ou limitações de mobilidade dos indivíduos, 

colocam desafios específicos às políticas públicas locais de habitação do concelho de Macedo 

de Cavaleiros. Complementarmente, encontram-se registadas situações de vulnerabilidade 

associadas a indivíduos com deficiência e incapacidade, que vivem isoladas ou integradas em 

agregados familiares, e que enfrentam problemas de inadequação habitacional face às suas 

limitações de mobilidade. Especificamente, trata-se de agregados compostos por população 

idosa, com filhos em situação de incapacidade ou deficiência, algumas destes associados a 

problemas no domínio da saúde mental, ou, ainda, indivíduos isolados em idade ativa mas com 

incapacidades identificadas. No âmbito do levantamento das carências habitacionais verifica-se, 

portanto, a existência de uma proporção considerável de população com um reduzido nível de 

autonomia, em condições habitacionais inadequadas face aos problemas que enfrentam, ou em 

condições habitacionais indignas face ao estado de degradação das habitações em que residem.  

Face ao exposto, as soluções habitacionais para estes grupos-alvo exigem a integração entre as 

políticas públicas locais de habitação e outras políticas setoriais, designadamente no domínio da 

ação social e da intervenção socioterritorial. Neste sentido, a LOE4 Habitação Apoiada está 

enquadrada nas orientações estratégicas nacionais de promoção do envelhecimento ativo, 

nomeadamente na “Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) 2017-

2025”4, assim como em outros quadros operacionais locais, como é o caso do “Plano de 

Desenvolvimento Social de 2010 (PDS)” da Rede Social de Macedo de Cavaleiros.  

Neste quadro, a LOE4. Habitação Apoiada visa definir um leque de soluções diversificadas e 

ajustadas aos problemas específicos da população vulnerável e dependente, procurando a 

integração intersetorial com as respostas equacionadas pelos parceiros que compõem a Rede 

Social.  

                                                        

4 Despacho n.º 1242772016.  
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Importa ainda destacar que as respostas previstas na LOE4 procurarão a integração com outras 

soluções designadas no âmbito das demais LOE da presente ELH. Exemplos desta situação são 

a solução da melhoria de desempenho energético das habitações, enquadrada na LOE5. 

Habitação Qualificada, destinada a indivíduos vulneráveis e dependentes ou, ainda, a solução de 

habitação para alojamento temporário de população em situação de vulnerabilidade, enquadrada 

na LOE1. Habitação Digna. 

Nesta perspetiva, a LOE4 assenta em duas diretrizes de ação: por um lado, visa aumentar a 

capacidade de resposta em termos de soluções residenciais para idosos, beneficiando do 

contributo do 3° Setor e apostando na reabilitação do parque edificado devoluto. Por outro lado, 

visa a adequação das condições habitacionais através de intervenções de proximidade e do 

apoio à população em situação de vulnerabilidade e dependência. Em ambos os casos, o 

Município de Macedo de Cavaleiros deverá desempenhar um papel facilitador na implementação 

destas respostas, em articulação com os parceiros da Rede Social. 

Tendo em conta os pressupostos de ação referidos, a presente Linha de Orientação assenta nos 

seguintes objetivos: 

 

Objetivos específicos (OE): 

 OE4.1. Reforçar e beneficiar a oferta de soluções habitacionais assistidas, ou de outras 

formatos residenciais de prolongamento da autonomia, dirigidas à população idosa ou 

com autonomia reduzida, incluindo residências assistidas, permanentes ou temporárias; 

 OE4.2. Garantir, através de uma intervenção municipal de proximidade e do apoio à 

comunidade, a promoção da adequação habitacional para a população idosa em 

situação de vulnerabilidade, isolamento, ou portadora de deficiência; 

 OE4.3 Estabelecer sinergias com as entidades do 3° Setor, enquanto atores essenciais 

na concretização das ações socioterritoriais existentes, bem como promover a 

articulação com as soluções previstas noutras LOE da presente ELH.  



 MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS 

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 

  

 

 

 

39 

4.2.5 LOE5. Habitação Qualificada 

Criar condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção na disponibilização 

de habitação 

 

Grupo-alvo: População em geral. 

 

A LOE5. Habitação Qualificada tem como propósito apoiar e incentivar a qualificação e 

reabilitação do tecido residencial degradado, melhorando as condições de habitabilidade e 

visando à prevenção da degradação dos fogos habitacionais e à melhoria da sustentabilidade 

ambiental, através dos programas existentes em matéria de reabilitação urbana, quer a nível 

nacional, quer a nível local 

Neste sentido, a LOE5. Habitação Qualificada está alinhada, quer com os instrumentos de gestão 

territorial, como é o caso do PDM em vigor, no que concerne a promoção da continuidade urbana 

e territorial, quer com os desígnios da NGPH, no que remete à promoção de reabilitação urbana. 

De acordo com o levantamento, o regime de ocupação mais representativo é a habitação própria, 

sendo que parte carece de obras de reabilitação e adequação, com vista assegurar condições de 

habitabilidade e conforto. Tendo isto em consideração, a presente LOE destina-se à população 

proprietária da habitação, e em particular aos indivíduos e agregados que vivem em condição de 

pobreza energética, nomeadamente população idosa em situação de vulnerabilidade e 

dependência. 

De forma a responder a estes desafios, a LOE5 assenta em duas diretrizes de intervenção: a 

promoção da qualificação energética do parque habitacional do concelho, visando 

contemporaneamente combater a pobreza energética, e a reabilitação e requalificação urbana. 

Também, as respostas previstas na LOE5 procurarão a integração com outras soluções 

designadas no âmbito das demais LOE da presente ELH. Exemplo desta interligação é o apoio 

aos proprietários para a reabilitação das habitações a serem mobilizadas para fins de 

arrendamento habitacional, enquadrada na LOE2. Habitação Acessível. 

No contexto da primeira diretriz, a intervenção assenta na adaptação das habitações às 

necessidades específicas da população, centrando-se nos fogos e edifícios habitacionais 

degradados, tendo como grupo-alvo privilegiado a população em situação de vulnerabilidade, 

que não possui os recursos necessários para responder adequadamente as suas necessidades. 

Neste sentido, a esta LOE promove uma maior eficiência energética e o uso de energias 



 MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS 

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 

  

 

 

 

40 

renováveis, beneficiando dos apoios existentes a este nível, como e ́ o caso do programa Casa 

Eficiente 2020. 

No que diz respeito à segunda diretriz, está prevista a requalificação das áreas urbanas do 

concelho, na delimitação das ARU.  

A promoção da requalificação das áreas urbanas do concelho do instrumento das ARU será 

assim complementada pela intervenção ao nível da melhoria do desempenho energético das 

habitações. Por esta via procurar-se-á promover uma maior eficiência energética e fomentar o uso 

de energias renováveis, beneficiando dos apoios existentes a este nível, como é o caso do 

programa Casa Eficiente 2020. Neste contexto, o Município atuará como animador territorial, 

dinamizando as iniciativas de promoção junto da população, e facilitando a revitalização das 

áreas urbanas degradadas. Neste contexto, a LOE5. Habitação Qualificada assenta numa 

abordagem integrada com a reabilitação do edificado, de forma a promover a requalificação das 

áreas urbanas do concelho e estimular novas dinâmicas sociais, económicas e habitacionais. 

Para o efeito serão utilizados instrumentos de natureza diversificada e será ́ promovido o 

envolvimento ativo dos residentes enquanto agentes de mudança.  

Tendo em conta estes pressupostos, a presente Linha de Orientação assenta nos seguintes 

objetivos: 

 

Objetivos específicos (OE): 

 OE5.1. Estimular a reabilitação do edificado residencial, com enfoque nos estratos mais 

desfavorecidos da população;  

 OE5.2. Apoiar a requalificação energética e combater a pobreza energética nas situações 

mais vulneráveis. 

  



 MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS 

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 

  

 

 

 

41 

4.2.6 LOE6. Suporte à Habitação 

Criar os instrumentos necessários para a implementação, monitorização e avaliação da ELH. 

 

Grupo-alvo: População em geral. 

 

A LOE6. Suporte à Habitação visa criar as condições para a implementação da ELH e responder 

à complexidade dos desafios implícitos nas políticas de habitação, numa perspetiva de médio e 

longo prazo, designadamente através da criação de novos instrumentos e do aperfeiçoamento 

dos quadros de ação municipais existentes. 

Para o efeito, a LOE6 centra-se na criação de condições organizacionais de apoio a ̀ 

implementação da ELH, por meio do desenvolvimento de iniciativas de mobilização dos atores 

locais, direta e indiretamente envolvidos na concretização das políticas públicas locais de 

habitação. De igual forma, serão reforçadas as estruturas públicas locais nos respetivos domínios 

de ação.  

Especificamente, a LOE6 será ́ concretizada em duas linhas de atuação: organizacional, 

regulamentar e processual:  

 Reorganização dos recursos humanos do Município, visando dinamizar, implementar e 

monitorizar a ELH e as dinâmicas habitacionais que ocorrem no concelho de Macedo de 

Cavaleiros. Neste sentido, esta nova estrutura a criar será ́ o dispositivo de intermediação 

na concretização de novas formas de governança multinível, integrada e colaborativa, 

necessária à implementação das políticas de habitação; 

 Otimização dos processos de gestão do parque habitacional municipal, através do 

acompanhamento progressivo das dinâmicas habitacionais e das necessidades dos 

agregados mais vulneráveis, através, entre outros, a criação de uma plataforma 

informática para a gestão da informação. Desta forma, procura-se fornecer respostas 

eficazes e adaptadas a contextos familiares em contínua mudança.  

A presente Linha de Orientação Estratégica assenta nos seguintes objetivos:  
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Objetivos específicos (OE): 

 OE6.1. Constituir uma estrutura técnica intersetorial dedicada a ̀ implementação da ELH, 

em articulação com as entidades parceiras e a Rede Social;  

 OE6.2. Apoiar os cidadãos no acesso à habitação, encaminhando-os para as soluções 

habitacionais mais adequadas ao seu perfil e apoiando-os no processo de apresentação 

de candidaturas.  
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5. MEDIDAS PRIORITÁRIAS 

5.1 Identificação 

A concretização da estratégia preconizada está associada à implementação do conjunto de 

medidas prioritárias. A definição destas medidas teve em consideração as tipologias de 

instrumentos da política de habitação a utilizar pelas autarquias previstas na Lei de Bases da 

Habitação: 

 Promoção e gestão da habitação pública; 

 Tributárias e política fiscal; 

 Apoio financeiro e subsidiação; 

 Legislativas e de regulação. 

 

Paralelamente, esta definição teve presente o conjunto de soluções habitacionais estabelecidas 

no Programa 1.º Direito5, que podem ser mobilizadas na resposta às carências identificadas, 

designadamente:  

 Arrendamento de habitações para subarrendamento; 

 Encargo com os moradores de núcleos degradados a que se refere o n.º 7 do artigo 

12.º; 

 Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais;  

 Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais;  

 Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação;  

 Aquisição de terrenos destinados à construção de prédio ou de empreendimento 

habitacional;  

 Aquisição, reabilitação ou construção de prédios ou frações destinadas a equipamentos 

complementares de apoio social integrados em empreendimentos habitacionais 

financiados ao abrigo do 1.º Direito. 

 

Foi assim definido o conjunto de medidas e respetivas soluções habitacionais apresentado na 

tabela seguinte.  

  

                                                        

5 Artigo 27.º do D.L n.º 37/2018, de 4 de junho. 
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Tabela 7. Proposta de medidas prioritárias e respetivas soluções habitacionais 

Medidas Soluções 

M1. Promoção e gestão da habitação 
pública 

S1.1. Criação da oferta de habitação social para a população que 
vive em condições habitacionais indignas 

S1.2. Criação de oferta de alojamento temporário para situações de 
risco ou emergência social 

S1.3. Reabilitação dos fogos de habitação municipal do Bairro da 
Alegria 

M2. Apoio financeiro a situações 
específicas 

S2.1. Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições 
habitacionais indignas 

S2.2. Apoio à autopromoção de habitação para os proprietários em 
condições habitacionais indignas 

S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais desfavorecidos ao nível 
da habitação (Programa Macedo Habitar) 

M3. Qualificação da oferta 
habitacional 

S3.1 Adoção de intervenções habitacionais que promovam a 
melhoria do desempenho energético dos edifícios 

S3.2. Adequação habitacional às necessidades da população 
vulnerável e dependente 

S3.3. Gestão das ARU/ORU 

M4. Estímulo da oferta habitacional 

S4.1. Reforço das unidades residenciais assistidas para indivíduos e 
agregados em situação de vulnerabilidade e dependência 

S4.2. Criação de uma bolsa de fogos para arrendamento acessível 
para outros segmentos específicos 

M5. Instrumentos para a 
implementação da ELH 

S5.1. Criação de um gabinete de apoio à habitação – Gabinete 
“Macedo Habitar” 

S5.2. Gestão otimizada da ocupação do parque de habitação social 

 

Cada uma destas medidas e respetivas soluções habitacionais é seguidamente descrita através 

de uma ficha. Cada ficha contempla o enquadramento da solução com as Linhas de Orientação 

Estratégica (LOE), assim como o objetivo da solução, a justificação da solução, os potenciais 

promotores, a sua priorização e período de execução, a estimativa e natureza de investimento 

associadas e ainda, as potenciais fontes de financiamento.  
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5.2 Descrição das Soluções 

5.2.1 M1. Promoção e gestão da habitação pública 

S1.1. Criação da oferta de habitação social para a população que vive em condições 
habitacionais indignas 

Linha de Orientação 

LOE1. Habitação Digna 

Objetivo da solução: 

Criação de fogos de habitação social municipal, destinados à população que vive em condições 
indignas e que tem necessidade de realojamento 

Justificação: 

O Município de Macedo de Cavaleiros dispõe de 113 fogos de habitação municipal (32 no Bairro da 
Alegria e 81 no Bairro de S. Francisco de Assis), localizados na freguesia de Macedo de Cavaleiros.  

No âmbito do levantamento efetuado para a elaboração da presente ELH, foram identificadas 16 
situações habitacionais indignas com necessidade de realojamento. Dos 16 agregados identificados 
quatro encontram-se localizados na freguesia de Morais, quatro na freguesia de Ferreira, dois na UF 
de Castelões e Vilar do Monte, dois na UF de Espadanedo Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco e um 
em cada uma das seguintes freguesias, Arcas, Vale Benfeito, UF de Talhinhas e Bagueixe e 
Lamalonga.  

No que diz respeito à caraterização da população a realojar identificam-se seis indivíduos isolados, 
sete agregados com menores na sua constituição e um agregado com idoso e com pessoa com 
deficiência na sua constituição. Relativamente à principal fonte de rendimento destes, onze são 
beneficiários do RSI, um não apresenta qualquer tipo de rendimento, dois auferem um salário e dois 
não foi possível identificar a fonte de rendimento.  

As necessidades de realojamento prendem-se com o facto destes agregados residirem em adegas, 
anexos garagens emprestadas sem condições de habitabilidade e habitações muito degradas que, 
pelo facto das habitações não serem sua propriedade não podem recorrer ao apoio a obras de 
reabilitação no âmbito do Programa 1º Direito. Face às necessidades identificadas, o Município deverá 
construir nos terrenos que possui no Bairro da Alegria, procurando ir de encontro à sua dimensão e 
caraterísticas. 

Grupos-alvo: 

 Indivíduos ou agregados em condição habitacional indigna com necessidades de 
realojamento 

Metas indicativas: 

 16 fogos de habitação  

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 Total: 2.027.314 € 

 

Fonte de Financiamento: 

 Programa 1º Direito 

 Orçamento municipal 

Grau de prioridade 1 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S1.2. Criação de oferta de alojamento temporário para situações de risco ou emergência social 

Linha de Orientação 

LOE1. Habitação Digna 

Objetivo da solução: 

Criação de fogos habitacionais de cariz temporário para dar resposta às situações de risco e 
emergência social que existem ou possam existir no concelho. 

Justificação: 

A condição de emergência social que, coloca indivíduos em situação de desproteção, decorrente da 
ausência de condições mínimas de sobrevivência, exige uma resposta imediata por parte do 
Município. São exemplo de indivíduos nesta situação, indivíduos vítimas de violência doméstica, 
pessoas em situação de perda ou ausência de autonomia ou pessoas sem-abrigo. 

No concelho de Macedo de Cavaleiros foram identificadas diversas situações de indivíduos sem-
abrigo (sem casa), que vivem em condições de habitação indigna e que carecem de uma resposta 
imediata, mesmo que temporária. Exemplos de condições de emergência social no concelho, 
identificados no levantamento, são agregados que residem em anexos emprestados, barracas, 
garagem e situações em que viram a sua habitação sofrer um incêndio ou que se viram obrigados a 
demolir a habitação por falta de condições de habitabilidade. 

Face ao exposto, esta solução pretende a criação de um alojamento temporário para que seja 
possível dar uma resposta imediata às situações de risco e emergência social que existem no 
concelho. Os indivíduos e agregados que se encontrem em situação de vulnerabilidade e que 
necessitem de uma solução temporária, e os que se encontrem privados da sua habitação ou na 
iminência de ficarem sem ela, por motivos imprevisíveis ou excecionais, poderão ter acesso aos fogos 
de alojamento temporário enquanto não encontram uma solução permanente. 

Do levantamento realizado pelo município foram identificados dois agregados que carecem de uma 
habitação de emergência, um na freguesia de Lamalonga e outro na UF de Espadanedo, Edroso, 
Murçós e Soutelo Mourisco. O Município terá um papel determinante na rápida resposta a estas 
situações de carência habitacional.  

Atualmente, o concelho já possui uma habitação de emergência, mas face à urgência em dar 
resposta a situações de carência habitacional, principalmente situações de precariedade, este 
identificou a necessidade de deter mais um fogo de emergência na freguesia de Macedo de 
Cavaleiros. Este fogo deverá ser adequado a um agregado padrão, para que se adaptem aos 
diferentes indivíduos ou agregados que possam vir a residir temporariamente nele.  

Grupos-alvo: 

 Indivíduos ou agregados em situação de risco ou emergência social com necessidades de 
realojamento temporário 

Metas indicativas: 

 1 fogo de alojamento temporário  

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 Total: 126.707 € 

Fonte de Financiamento: 

 Programa 1º Direito;  

 Orçamento municipal 

Grau de prioridade 1 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S1.3. Reabilitação dos fogos de habitação municipal do Bairro da Alegria 

Linha de Orientação 

LOE1. Habitação Digna 

Objetivo da solução: 

Reabilitação do edificado de habitação municipal do Bairro da Alegria, de forma a reverter o estado de 
degradação da estrutura e evitar situações de habitação indigna. 

Justificação: 

O Bairro da Alegria, localizado na freguesia de Macedo de Cavaleiros, é composto por 32 fogos de 
habitação social municipal que têm, atualmente, uma taxa de ocupação de 100%, representando um 
total de 102 indivíduos.  

No momento presente, o edificado do Bairro da Alegria apresenta sinais de degradação nas 
coberturas, em termos de humidade e infiltração, e na estrutura exterior, sendo necessária uma 
intervenção de forma a requalificar o edificado, melhorar a sua eficiência energética e melhorar as 
condições dos fogos sociais municipais presentes no bairro. 

A presente solução encontra-se enquadrada no âmbito do Programa 1º Direito, uma vez que as, de 
acordo com o DL 37/2018 alínea b) do Art 29º, o Município tem acesso a financiamento para soluções 
habitacionais como reabilitação de frações ou de prédios habitacionais (alínea c) Art. 27º DL 37/2018). 

Face ao exposto, a presente solução inclui a realização de vistorias prévias aos edifícios, de forma a 
identificar, as áreas de intervenção que carecem de reabilitação. Posteriormente às vistorias, deverá 
ser elaborado um projeto de reabilitação dos fogos municipais do Bairro da Alegria que carecem de 
intervenção. 

 

  

Grupos-alvo: 

 Indivíduos e agregados residentes nos fogos de habitação municipal do Bairro da Alegria 

Metas indicativas: 

 Reabilitação dos 32 fogos de habitação social municipal 

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 Total: 1.883.376 € 

Fonte de Financiamento: 

 1º Direito 

 Orçamento municipal 

Grau de prioridade 1 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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5.2.2 M2. Apoio financeiro a situações específicas 

S2.1. Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições habitacionais indignas 

Linha de Orientação 

LOE1. Habitação Digna 

Objetivo da solução: 

Realização de obras de reabilitação e adequação, promovidas pelos beneficiários diretos que vivem 
em situação habitacional indigna, e que são proprietários da habitação.   

Justificação: 

O regime de ocupação que prevalece no concelho de Macedo de Cavaleiros, de acordo com o 
diagnóstico desenvolvido no âmbito da presente ELH, é a habitação própria.  

Na sequência da elaboração da presente ELH, foram identificados 99 agregados (234 indivíduos), 
proprietários da habitação onde residem, que vivem em situações habitacionais indignas, e que 
carecem de obras de reabilitação ou adequação. Dos 99 agregados apenas 15 não se encontram em 
situação de insalubridade e insegurança e registam-se 3 situações em que os agregados conjugam 
situação de insalubridade e inseguranças com sobrelotação e inadequação. 

Sendo proprietários de fogos habitacionais em situação habitacional indigna, e tendo como principais 
fontes de rendimento o RSI, reformas ou pensões e outros subsídios, os agregados indicados na 
presente solução habitacional são elegíveis ao Programa 1º Direito, nos termos da alínea c) do artigo 
27.º do DL n.º 37/2018, “Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais”. 

Com vista à candidatura ao Programa 1º Direito, para cada um destes fogos, deverá ser feito um 
levantamento pormenorizado das intervenções e do investimento financeiro necessário para efeito de 
reabilitação. Uma vez que os agregados mencionados vivem em carência habitacional e carência 
financeira, o Município deverá ainda apoiar financeiramente o valor do investimento não 
comparticipado pelo Programa 1º Direito. 

Grupos-alvo: 

 Indivíduos e agregados proprietários de fogos habitacionais que residem em condições 
habitacionais indignas, sem necessidade de realojamento 

Metas indicativas: 

 99 fogos de habitação 

Promotor: 

 Beneficiários Diretos 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 Total: 5.679.353 € 

Fonte de Financiamento: 

 Programa 1º Direito 

 Orçamento municipal 

Grau de prioridade 1 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S2.2. Apoio à autopromoção de habitação para os proprietários em condições habitacionais 
indignas 

Linha de Orientação 

LOE1. Habitação Digna 

Objetivo da solução: 

Promover a construção de habitação nova destinada aos agregados que vivem em situação 
habitacional indigna, e que possuem o terreno para habitação. 

Justificação: 

No levantamento realizado no âmbito da presente ELH foram identificadas duas situações que se 
enquadram na presente medida, uma vez que não possuem construções averbadas ao terreno onde 
pretendem construir. Um dos casos trata-se de um agregado, que, pela falta de condições 
habitacionais dignas, se viu obrigado a demolir o edifício habitacional, o outro, diz respeito a um 
agregado que iniciou a construção de uma habitação mas por incapacidade financeira teve de parar, 
vivendo atualmente em regime de cedência/comodato.  

As duas situações identificadas encontram-se localizadas na UF de Talhinhas e Bagueixe e na UF de 
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco. Relativamente à caraterização dos agregados, 
tratam.se de uma pessoa isolada, que tem como principal fonte de rendimento uma reforma ou 
pensão, e um casal com uma criança recém-nascida. 

De acordo com o Art. 4.º do DL 37/2018 (Programa 1º Direito), o conceito de autopromoção 
corresponde à “promoção pelo próprio agregado elegível ao abrigo do 1.º Direito, através de 
empreitada contratada diretamente pelo mesmo, da construção de prédio unifamiliar destinado a 
proporcionar-lhe uma habitação adequada.”, sendo este um dos apoios de financiamento do 
programa (Art. 29.º DL 37/2018). 

O financiamento à autopromoção apenas será atribuído pelo IHRU caso o agregado preencha todos 
os requisitos do Programa 1º Direito, devendo nesse caso o agregado apresentar, à data da 
candidatura, um projeto previamente aprovado, sendo que a construção deverá ser acompanhada 
por um técnico especializado (Art. 31º DL 37/2018).  

Uma vez elegível ao Programa 1º Direito, os agregados beneficiarão de um valor máximo de 
comparticipação do IHRU, correspondente aos limites impostos pelos valores de referência deduzidos 
de 180 vezes o valor correspondente a 25% do RMM do agregados habitacional (Art. 34º DL 37/2018). 

Grupos-alvo: 

 Indivíduos ou agregados proprietários em condições habitacionais indignas cujos fogos carecem 
de reconstrução 

Metas indicativas: 

 2 fogos de habitação  

Promotor: 

 Beneficiários Diretos  

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 Total: 253.414 € 

 

Fonte de Financiamento: 

 Programa 1º Direito 

 Orçamento municipal 

Grau de prioridade 1 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais desfavorecidos ao nível da habitação (Programa 
Macedo Habitar) 

Linha de Orientação 

LOE2. Habitação Acessível 

Objetivo da solução: 

Reduzir o número de indivíduos ou agregados em situação de carência habitacional, prevenindo 
potenciais novas situações de condições de habitação indigna.  

Justificação: 

O Programa Macedo Habitar, formalmente implementado pelo Município em 2017, tem como 
objetivo principal responder às necessidades das famílias carenciadas na área de habitação. 
Para este fim, o programa dispõe de três vertentes de atuação: habitação social, recuperação e 
reabilitação de habitações degradadas e apoio ao arrendamento.  

No que diz respeito ao apoio à recuperação de habitações degradadas, entre 2004 e 2019, de 
acordo com dados do Município, registaram-se 66 pedidos de apoio relativamente a situações de 
emergência social, sendo que as principais intervenções solicitadas foram obras nos telhados 
(44%) e obras nas casas de banho (17%). Na vertente do apoio ao arrendamento, de acordo com 
o Diagnóstico Social de 2019, em junho de 2019, o programa abrangia um total de 15 famílias, 
80% das quais correspondiam a núcleos familiares com filhos. 

Face à não elegibilidade de quatro agregados, identificados no levantamento, a programas como 
o 1° Direito, por não possuírem a propriedade da habitação onde residem, o Programa Macedo 
Habitar, na vertente da reabilitação, deve ver o seu Regulamento revisto (alinha e), Artigo 68º), 
alargando desse modo o seu apoio a agregados que vivem há mais de 6 anos no mesmo fogo, 
utilizado como habitação permanente do requerente e que não possuem propriedade sobre 
qualquer fogo de habitação, solicitando adicionalmente o registo de ónus da propriedade.   

Neste contexto, procurando evitar a degradação das condições de habitabilidade dos indivíduos 
e agregados residentes no concelho, a solução assenta na continuidade e no reforço do apoio 
aos estratos sociais desfavorecidos ao nível da habitação, nas vertentes da reabilitação e das 
fontes ao arrendamento. 

Grupos-alvo: 

 Indivíduos ou agregados com necessidade de apoio para acesso à habitação  

 Indivíduos ou agregados de risco potencial (desempregados, beneficiários de RSI e 
pensionistas) 

Metas indicativas: 

 120 agregados (20 por ano) na vertente da recuperação e reabilitação de habitações 

degradadas 

 10 agregados por ano na vertente do apoio ao arrendamento 
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S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais desfavorecidos ao nível da habitação (Programa 
Macedo Habitar) 

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 Parceiros da Rede Social 

Estimativa de investimento: 

 Total  
 Apoio à Reabilitação: 250.200 €  
 Apoio ao Arrendamento: 90.000€ 

 Anual 
 Apoio à Reabilitação:  41.700 €6 
 Apoio ao Arrendamento: 15.000€  

Fonte de Financiamento: 

 Orçamento Municipal - Programa Macedo Habitar 

Grau de prioridade 2 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

  

                                                        

6 Do orçamento de 50.000€ anual para apoio a reabilitação e obras em habitação, 41.700€ é destinado a esta solução. De 
um total de 24 famílias apoiadas anualmente entre a S3.2 e a S2.3., 20 são apoiadas na S2.3, logo 83,4% do orçamento. 
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5.2.3 M3. Qualificação da oferta habitacional 

S3.1. Adoção de intervenções habitacionais que promovam a melhoria do desempenho 
energético dos edifícios 

Linha de Orientação 

LOE5. Habitação Qualificada 

Objetivo da solução: 

Melhoria das condições de habitabilidade, com vista à prevenção da degradação dos fogos 
habitacionais, assim como à redução dos consumos e melhoria da sua sustentabilidade ambiental. 

Justificação: 

Em Portugal, o tema do desempenho energético dos edifícios e da pobreza energética, tem 
recentemente surgido nos debates de política pública. Neste contexto importa realçar duas 
medidas promovidas pelo governo: a tarifa social de fornecimento de energia elétrica (DL 138-
A/2010) integrada na Estratégia Nacional para a Energia 2020, e o Fundo de Eficiência Energética 
(DL 50/2010) integrado no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética.  

Tendo este quadro regulamentar como referência, importa identificar as necessidades 
energéticas do concelho de Macedo de Cavaleiros. Em 2011, 11% do revestimento exterior do 
edificado era de pedra e 21% das estruturas de construção eram paredes de alvenaria, sem placa 
ou paredes de alvenaria de pedra solta ou de adobe. Face a esta realidade, a presente solução 
propõe a melhoraria do desempenho energético dos fogos habitacionais, contribuindo para o 
aumento do conforto e segurança dos seus proprietários ou usufrutuários. 

Em linha com a importância crescente do desempenho energético para o debate público, a 
presente solução encontra-se enquadrada com as orientações estratégicas previstas no Plano 
Nacional Energia e Clima 2021-2030. Neste contexto, tendo como referência o Programa Casa 
Eficiente 2020, visa-se realizar intervenções assentes: (1) na melhoria da eficiência energética, 
através de intervenções nas paredes, na cobertura, no pavimento e nas janelas. (2) na utilização 
de energias renováveis, através da instalação de autoconsumo que permite reduzir a fatura do 
comercializador; (3) na melhoria de eficiência hídrica, com a renovação das redes prediais 
antigas de abastecimento de água que permite a poupança de água e a melhoria da sua 
qualidade; (4) na eficiência energética e hídrica de eletrodomésticos, que proporcionar 
simultaneamente economias de energia e água.  

Importa ainda sublinhar que a concretização desta solução estará também associada a soluções 
relacionadas com o programa Reabilitar para Arrendar, uma vez que neste programa, são 
elegíveis despesas com encargos de promoção da empreitada de reabilitação que incluem 
soluções de eficiência energética do edifício. 

Grupos-alvo: 

 População em Geral 

Metas indicativas: 

 12 fogos de habitação (3 fogos por ano) 
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S3.1. Adoção de intervenções habitacionais que promovam a melhoria do desempenho 
energético dos edifícios 

Promotor: 

 Beneficiários Diretos 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 n.d. 

Fonte de Financiamento: 

 Casa Eficiente 2020 

 Reabilitar para Arrendar 

 Orçamento Municipal 

Grau de prioridade 2 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S3.2. Adequação habitacional às necessidades da população vulnerável e dependente 

Linha de Orientação 

LOE4. Habitação Apoiada 

Objetivo da solução: 

Promover a adequação das condições habitacionais através de intervenções de proximidade e de 
apoio à população em situação de vulnerabilidade e dependência 

Justificação: 

O concelho de Macedo de Cavaleiros tem registado uma tendência de envelhecimento da sua 
estrutura populacional, sendo que em 2011, o índice de envelhecimento do concelho era de 240 e 
14% das famílias clássicas correspondiam a população idosa isolada. Tendo em conta esta 
tendência, estes valores serão hoje superiores e alertam para a necessidade de criação de soluções 
que prevejam a adequação das habitações da população vulnerável e dependente, que inclui não só 
a população idosa, mas também pessoas com deficiência ou incapacidade.  

As dificuldades motoras associadas ao envelhecimento e à falta de autonomia dos indivíduos, 
colocam em causa a necessidade de adequação dos compartimentos dos fogos como as cozinhas e 
as casas de banho, assim como dos acessos aos pisos superiores. Nesta perspetiva esta solução 
procura garantir a segurança ao nível da deslocação dentro da habitação, prevenir eventuais quedas e 
aumentar a autonomia da população idosa e com deficiência ou incapacidade, que apresenta 
normalmente alguma relutância em sair das suas habitações e integrar unidades residenciais onde 
seriam acompanhadas de perto.  

Neste sentido, o Município de Macedo de Cavaleiros, com o apoio dos parceiros da Rede Social, 
prestará auxílio ao nível da identificação das necessidades, no contato com os fornecedores de 
serviços e materiais de obra, assim como na agilização das obras, uma vez que a maioria da 
população apresenta um nível de escolaridade reduzido e necessitará de apoio para as questões 
técnicas e administrativas associadas às obras de adequação.  

A identificação destas necessidades e a intervenção conjunta entre os diferentes atores, poderá, não 
só melhorar a qualidade de vida da população vulnerável e dependente, como também prevenir 
situações de carência habitacional. 

Grupos-alvo: 

 Indivíduos ou agregados com vulnerabilidade ou dependência (idosos, pessoas com 
deficiência ou incapacidade, …) 

Metas indicativas: 

 24 obras de adequação (4 obras de adequação por ano) 

Promotor: 

 Município 

 Beneficiário Direto 

Entidades a envolver: 

 Parceiros da Rede Social 

Estimativa de investimento: 

 Total: 48.000 € 

 Anual: 8.0007 € 

Fonte de Financiamento: 

 Orçamento Municipal 

Grau de prioridade 2 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                                                        

7 Do orçamento de 50.000€ anual para apoio a reabilitação e obras em habitação, 6.900€ é destinado a esta solução. De 
um total de 25 famílias apoiadas anualmente entre a S3.2 e a S2.3., 4 são apoiadas na S3.2, logo 16% do orçamento. 
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S3.3. Gestão da ARU/ORU  

Linha de Orientação 

LOE5. Habitação Qualificada 

Objetivo da solução: 

Promover a gestão ativa das ARU e ORU do concelho. 

Justificação: 

No concelho identificam-se um conjunto de áreas com problemas de degradação ou obsolescência 
dos edifícios, e de desqualificação urbana, localizadas no núcleo histórico de Macedo de Cavaleiros, 
bem como no setor oeste do território concelhio. Por esta razão, o Município de Macedo de Cavaleiros 
delimitou a ARU da cidade de Macedo de Cavaleiros (ARU aprovada em assembleia municipal a 19 
de Setembro de 2016) e a ARU de Travanca (ARU aprovada em assembleia municipal a 29 de 
Fevereiro de 2016), na sequência do PERU de Macedo de Cavaleiros. Para a ARU de Macedo de 
Cavaleiros, foram definidas as estratégias de reabilitação urbana para a execução da ORU 
sistemática. 

Face ao exposto, esta solução tem como objetivo a gestão das ARU e ORU em vigor, promovendo o 
levantamento das condições do edificado e habitacionais, sustentando assim a reabilitação do parque 
habitacional degradado, nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (DL307/2009, na 
atual redação). Com efeito, os proprietários e detentores de direitos sobre o património edificado 
poderão, assim, dispor de um conjunto de benefícios fiscais associados aos impostos municipais 
sobre o património, possibilitando para a reabilitação das respetivas habitações. 

Consequentemente, a gestão das ARU facilitará também a concretização de outras soluções previstas 
na presente ELH, designadamente no âmbito da S4.2, facilitando os processos de reabilitação urbana 
com vista a colocação das habitações em regime de arrendamento acessível (Programa Reabilitar 
para Arrendar), no seio da criação de uma nova bolsa de fogos. 

Grupos-alvo: 

 Aumento em 10% do número de beneficiários dos benefícios fiscais enquadrados no Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (EBF). 

Metas indicativas: 

 n.d. 

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 n.d. 

Fonte de Financiamento: 

 Orçamento Municipal 

Grau de prioridade 3 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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5.2.4 M4. Estímulo da oferta habitacional 

S4.1. Reforço das unidades residenciais assistidas para indivíduos e agregados em situação de 
vulnerabilidade e dependência 

Linha de Orientação 

LOE4. Habitação Apoiada 

Objetivo da solução: 

Promover o apoio à população idosa e em situação de vulnerabilidade e dependência que não 
apresenta condições para viver isoladamente e em segurança 

Justificação: 

O concelho de Macedo de Cavaleiros carateriza-se por uma reduzida densidade populacional, 
acompanhada para uma tendência crescente na variação da população idosa a qual, à data dos 
censos de 2011, representava o 28% do total da população. Neste contexto, registou-se um aumento 
das famílias unipessoais (22% das famílias clássicas), nas quais a população idosa assume um peso 
relevante (14%). As respostas sociais atualmente existentes no concelho, promovidas por instituições 
que integram a Rede Social, enfrentam adequadamente, em termos quantitativos, as necessidades 
atuais dos utentes. Todavia, tendo em conta a tendência crescente nas dinâmicas de envelhecimento 
acima referidas, bem como o levantamento das situações de vulnerabilidade desenvolvido no âmbito 
da presente ELH, encontram-se no limite da sua capacidade numérica. 

Para este efeito, a concretização desta solução passará pelo aumento de capacidade das estruturas 
residenciais existentes, de forma a dar resposta às necessidades da população vulnerável que, como 
apresentado anteriormente, tem vindo a aumentar.  

A presente solução começará com o desenvolvimento de um diagnóstico atualizado no que remete a 
população em situação de vulnerabilidade e dependência, que não possui condições de autonomia 
para viver sozinha, e que carece de ser integrada em estruturas residenciais assistidas. 

Grupos-alvo: 

 Indivíduos ou agregados com vulnerabilidade ou dependência (idosos, pessoas com 
deficiência ou incapacidade, …) 

Metas indicativas: 

 Criação de 15 novas vagas nas unidades residenciais 

Promotor: 

 3º Setor 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

Estimativa de investimento: 

 n.d. 

Fonte de Financiamento: 

 n.d. 

Grau de prioridade 3 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S4.2. Criação de uma bolsa de fogos para arrendamento acessível para outros segmentos 
específicos 

Linha de Orientação 

LOE2. Habitação Estratégica 

Objetivo da solução: 

Promover o apoio a uma habitação adequada fomentando a fixação da população jovem e a 
atratividade do município, ao mesmo tempo que incentiva a reabilitação do parque habitacional 

Justificação: 

O concelho de Macedo de Cavaleiros apresenta uma tendência de declínio e de envelhecimento 
populacional. Neste contexto a presente solução destina-se à criação de condições que invertam esta 
tendência através de benefício que ajudem a fortalecer o acesso a uma habitação condigna, para 
toda a população, com especial enfoque para a população jovem. Esta solução destina-se a todos os 
residentes no concelho e a indivíduos ou agregados que se queiram fixar no território, inclusive famílias 
não carenciadas. 

Neste sentido, o Município criará uma bolsa de fogos disponível para integrar o regime de renda 
acessível tirando partido dos programas habitacionais existentes, como é exemplo o programa 
Arrendamento Acessível, Porta 65 Jovem e Reabilitar para Arrendar. 

Para a criação desta bolsa, o Município deverá fazer um levantamento, onde identifica os edifícios e 
fogos elegíveis para os programas mencionados. Após este o levantamento, o município deverá entrar 
em contacto com os seus proprietários, divulgando junto deles os benefícios provenientes de 
disponibilizar as habitações em regime de renda acessível e propor a integração do imóvel na bolsa 
que se encontra a promover.  

A criação desta Bolsa de fogos para arrendamento acessível será desenvolvida pelo Gabinete 
Macedo Habitar (S5.1), e não servirá apenas para aumentar o número de fogos disponíveis para 
arrendamento acessível, mas também funcionará como uma base de dados centralizada para que, os 
indivíduos e famílias que queiram beneficiar de um regime de ocupação em renda acessível, tenham 
maior facilidade, junto do município em identificar os fogos que melhor se adequam ao seu agregado. 

Grupos-alvo: 

 População Geral 

Metas indicativas: 

 Alocação de 10 fogos à bolsa de arrendamento (2 fogos/ano) 

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 Proprietários 

Estimativa de investimento: 

 n.a. 

Fonte de Financiamento: 

 Arrendamento Acessível 

 Porta 65 Jovem 

 Reabilitar para Arrendar 

Grau de prioridade 3 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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5.2.5 M5. Instrumentos para a implementação da ELH 

S5.1. Criação de um gabinete de apoio à habitação – Gabinete “Macedo Habitar” 

Linha de Orientação 

LOE6. Suporte à Habitação 

Objetivo da solução: 

Constituição de uma estrutura que promova a dinamização, implementação e monitorização da ELH e 
do contexto habitacional do concelho de Macedo de Cavaleiros  

Justificação: 

Umas das condições para a implementação da ELH de Macedo de Cavaleiros é a constituição de 
uma equipa técnica dedicada ao domínio da habitação, integrada no novo Gabinete “Macedo 
Habitar”, a funcionar também após a implementação da ELH. A constituição desta equipa não irá 
sobrepor-se as configurações organizacionais existentes, mas sim, procurará incluir os recursos 
humanos, visando a integração intersetorial entre os serviços municipais, designadamente nas áreas 
do urbanismo e da ação social.  

Este gabinete terá como funções gerais: (1) o suporte na concretização das políticas públicas locais 
de habitação; (2) a monotorização das dinâmicas habitacionais do concelho; (3) a sensibilização para 
o uso do espaço público e espaços comuns em bairros de habitação social; (4) a utilização de uma 
ferramenta informática que centralize e permita gerir de forma eficiente todos os dados relativos à 
habitação; (5) a elaboração da Carta Municipal de Habitação (CMH) que deverá definir as 
necessidades de solo urbanizado para habitação, e a identificação dos agregados familiares em 
situação de carência de recursos. A elaboração da CMH será previamente acompanhada por uma 
declaração de carência habitacional, a ser aprovada em Assembleia Municipal juntamente com a 
presente ELH, forma a maximizar a prioridade no acesso a financiamento público. 

No contexto específico da ELH, o gabinete deverá: (1) dinamizar a implementação, através da 
elaboração de todas candidaturas ao Programa 1º Direto do município; (2) acompanhar e atualizar 
anualmente as necessidades habitacionais; (3) dinamizar as bolsas de arrendamento e de lotes; (4) 
desenvolver ferramentas de suporte à implementação, monotorização e avalização da ELH. 

O gabinete Macedo Habitar deverá, ainda, desenvolver um relatório anual sobre o estado de 
implementação da ELH e as dinâmicas habitacionais, que deverá incluir o eventual ajustamento das 
metas da ELH, com base nas mudanças entretanto nas dinâmicas habitacionais locais. 

Grupos-alvo: 

 População em Geral 

Metas indicativas: 

 Criação do Gabinete “Macedo Habitar” 

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 IHRU 

 Parceiros da Rede Social 

Estimativa de investimento: 

 n.d. 

Fonte de Financiamento: 

 Orçamento Municipal 

 Programa Porta ao Lado – Programa de informação e 
acompanhamento de proximidade – IHRU 

Grau de prioridade 1 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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S5.2. Gestão otimizada da ocupação do parque de habitação social 

Linha de Orientação 

LOE6. Suporte à Habitação 

Objetivo da solução: 

Gerir o parque de habitação social municipal, não só o existente, constituído por 113 fogos, mas 
também os fogos de habitação futuros, previstos na presente ELH, para alargamento do parque de 
habitação social municipal. 

Justificação: 

O parque de habitação social municipal de Macedo de Cavaleiros é atualmente constituído, por 113 
fogos situados em 2 bairros, ambos localizados na freguesia de Macedo de Cavaleiros, Bairro da 
Alegria e Bairro de S. Francisco de Assis. Este parque habitacional carateriza-se essencialmente por 
fogos de tipologia T3 (75), existindo também fogos de tipologia T2 (14) e T4 (24).  

Os fogos encontram-se em regime de renda acessível, apresentando um valor médio de rendas do 
Bairro da Alegria e do Bairro de S. Francisco de Assis, de 35,73€ e 26,68€ respetivamente.  

O baixo nível de rotação dos fogos e a existência de uma lista de espera de indivíduos e agregados 
que procuram apoio à habitação através da integração em fogos sociais municipais, leva a que seja 
necessária a verificação e atualização das condições financeiras e habitacionais dos agregados 
residentes neste parque habitacional, de forma a garantir-se que os apoios estejam direcionados à 
população residente com mais necessidades. Complementarmente esta solução assenta na gestão 
eficiente dos fogos adequando-os à dimensão e composição das estruturas familiares, devendo ser 
feita uma avaliação da adequabilidade da ocupação face à dimensão/condições do agregado e à 
tipologia/caraterísticas do fogo. 

A gestão ativa do parque habitacional municipal passa igualmente pela adequação das rendas 

cobradas pelo município de Macedo de Cavaleiros aos rendimentos anuais dos agregados, podendo 

existir um ajuste das rendas anualmente, consoantes as variações registadas nos rendimentos dos 

agregados. 

Salienta-se que neste parque habitacional, tal como mencionado na S1.1. e S1.2., proceder-se-á ao 

realojamento de 8 agregados habitacionais, que se encontram em situação de habitação indigna, 

alargando assim o parque habitacional social municipal, aplicando-se também a estes fogos um 

controlo rigoroso e uma gestão otimizada dos fogos e dos agregados a quem estes deverão ser 

atribuídos.  

Grupos-alvo: 

 População em Geral 

Metas indicativas: 

 n.a. 

Promotor: 

 Município 

Entidades a envolver: 

 n.a. 

Estimativa de investimento: 

 n.a. 

Fonte de Financiamento: 

 n.a. 

Grau de prioridade 3 Calendarização 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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5.3 Síntese 

Neste subcapítulo é apresentada uma síntese das soluções habitacionais propostas no âmbito da 

ELH de Macedo de Cavaleiros, no que concerne à sua priorização, calendarização, estimativa de 

investimento e fontes de financiamento, e as metas a alcançar por solução, em linha com a 

informação detalhada no subcapítulo anterior. 

 

Tabela 8. Solução por tipo de condição habitacional indigna elegíveis ao Programa 1º Direito8 

Solução 
Condição 

Habitacional 
Indigna 

Situações 
Específicas 

Agregados Indivíduos Total  

S1.1. Criação da oferta de 
habitação social para a 
população que vive em 
condições habitacionais 
indignas 

Precariedade – 
sem abrigo 
(sem casa) 

Não aplicável 9 14 

16 agregados 

36 indivíduos 

Sobrelotação Não aplicável 1 7 

Insalubridade e 
Insegurança 

Pessoas 
vulneráveis 

1 2 

Não aplicável 3 10 

Inadequação Não aplicável 2 3 

S1.2. Criação de oferta de 
alojamento temporário para 
situações de risco ou 
emergência social 

Precariedade – 
sem abrigo 
(sem casa) 

Pessoas 
vulneráveis 

2 2 
2 agregados 

2 indivíduos 

S1.3. Reabilitação dos fogos 
de habitação municipal do 
Bairro da Alegria 

Insalubridade e 
Insegurança 

Não aplicável 32 102 
32 agregados 

102 indivíduos 

S2.1. Apoio à reabilitação 
destinado aos proprietários 
em condições habitacionais 
indignas 

Inadequação Não aplicável 15 30 

99 agregados 

234 indivíduos 

Sobrelotação Não aplicável 4 21 

Insalubridade e 
Insegurança 

Não aplicável 76 173 

Pessoas 
vulneráveis 

4 10 

S2.2. Apoio à autopromoção 
de habitação para os 
proprietários em condições 
habitacionais indignas 

Precariedade – 
sem abrigo 
(sem casa) 

Não aplicável 1 1 2 agregados 

4 indivíduos 
Insalubridade e 
Insegurança 

Não aplicável 1 3 

Total 155 383  

 

                                                        

8 Do total de agregados identificados no levantamento 4 agregados (5 indivíduos) não são elegíveis ao 
Programa 1º Direito encontrando-se incluídos na solução S2.3 
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Tabela 9. Priorização das medidas propostas9 

Soluções Prioridade 

S1.1. Criação da oferta de habitação social para a população que vive em 
condições habitacionais indignas 

1 

S1.2. Criação de oferta de alojamento temporário para situações de risco ou 
emergência social 

1 

S1.3. Reabilitação dos fogos de habitação municipal do Bairro da Alegria 1 

S2.1. Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições habitacionais 
indignas 

1 

S2.2. Apoio à autopromoção de habitação para os proprietários em condições 
habitacionais indignas 

1 

S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais desfavorecidos ao nível da habitação 
(Programa Macedo Habitar) 

2 

S3.1 Adoção de intervenções habitacionais que promovam a melhoria do 
desempenho energético dos edifícios 

2 

S3.2. Adequação habitacional às necessidades da população vulnerável e 
dependente 

2 

S3.3. Gestão das ARU/ORU 3 

S4.1. Reforço das unidades residenciais assistidas para indivíduos e agregados em 
situação de vulnerabilidade e dependência 

3 

S4.2. Criação de uma bolsa de fogos para arrendamento acessível para outros 
segmentos específicos 

3 

S5.1. Criação de um gabinete de apoio à habitação – Gabinete “Macedo Habitar” 1 

S5.2. Gestão otimizada da ocupação do parque de habitação social 3 

 

 

Tabela 10. Calendarização das soluções propostas 

Soluções 
Calendarização (anos) 

1 2 3 4 5 6 

S1.1. Criação da oferta de habitação social para a população que 
vive em condições habitacionais indignas 

      

S1.2. Criação de oferta de alojamento temporário para situações de 
risco ou emergência social 

      

S1.3. Reabilitação dos fogos de habitação municipal do Bairro da 
Alegria 

      

S2.1. Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições 
habitacionais indignas 

      

                                                        

9 Sendo 1 o mais prioritário e 3 o menos prioritário. 
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Soluções 
Calendarização (anos) 

1 2 3 4 5 6 

S2.2. Apoio à autopromoção de habitação para os proprietários em 
condições habitacionais indignas 

      

S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais desfavorecidos ao nível 
da habitação (Programa Macedo Habitar) 

      

S3.1 Adoção de intervenções habitacionais que promovam a 
melhoria do desempenho energético dos edifícios 

      

S3.2. Adequação habitacional às necessidades da população 
vulnerável e dependente 

      

S3.3. Gestão das ARU/ORU       

S4.1. Reforço das unidades residenciais assistidas para indivíduos e 
agregados em situação de vulnerabilidade e dependência 

      

S4.2. Criação de uma bolsa de fogos para arrendamento acessível 
para outros segmentos específicos 

      

S5.1. Criação de um gabinete de apoio à habitação – Gabinete 
“Macedo Habitar” 

      

S5.2. Gestão otimizada da ocupação do parque de habitação social       

 

Tabela 11. Estimativa de investimento e fontes de financiamento por solução 

Soluções Estimativa de investimento 
Fonte de 

financiamento 

S1.1. Criação da oferta de habitação social 
para a população que vive em condições 
habitacionais indignas 

2.027.314 € 
Programa 1º Direito 

Orçamento 
Municipal 

S1.2. Criação de oferta de alojamento 
temporário para situações de risco ou 
emergência social 

126.707 € 
Programa 1º Direito 

Orçamento 
Municipal 

S1.2. Reabilitação dos fogos de habitação 
municipal do Bairro da Alegria 

1.883.376 € 
Programa 1º Direito 

Orçamento 
Municipal 

S2.1. Apoio à reabilitação destinado aos 
proprietários em condições habitacionais 
indignas 

5.679.353 € 
Programa 1º Direito 

Orçamento 
Municipal 

S2.2. Apoio à autopromoção de habitação 
para os proprietários em condições 
habitacionais indignas 

253.414 € 
Programa 1º Direito 

Orçamento 
Municipal 

S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais 
desfavorecidos ao nível da habitação 
(Programa Macedo Habitar) 

Apoio à Reabilitação: 250.200 €  

Apoio ao Arrendamento: 90.000€ 
Orçamento 
Municipal 

S3.2. Adequação habitacional às 
necessidades da população vulnerável e 
dependente 

48.000 € 
Orçamento 
Municipal 
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Tabela 12. Metas a alcançar por solução  

Soluções Metas a alcançar 

S1.1. Criação da oferta de habitação social para a população que 
vive em condições habitacionais indignas 

16 fogos 

S1.2. Criação de oferta de alojamento temporário para situações de 
risco ou emergência social 

1 fogo 

S1.3. Reabilitação dos fogos de habitação municipal do Bairro da 
Alegria 

32 fogos 

S2.1. Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições 
habitacionais indignas 

 99 fogos 

S2.2. Apoio à autopromoção de habitação para os proprietários em 
condições habitacionais indignas 

2 fogos 

S2.3. Reforço do apoio aos estratos sociais desfavorecidos ao nível 
da habitação (Programa Macedo Habitar) 

Apoio Reabilitação: 20 
agregados/ano 

Apoio ao Arrendamento: 
10 famílias/ano 

S3.1 Adoção de intervenções habitacionais que promovam a 
melhoria do desempenho energético dos edifícios 

12 fogos 

S3.2. Adequação habitacional às necessidades da população 
vulnerável e dependente 

24 fogos 

S3.3. Gestão das ARU/ORU 

Aumento em 10% do nº 
de beneficiários dos 

benefícios fiscais 
enquadrados no EBF 

S4.1. Reforço das unidades residenciais assistidas para indivíduos e 
agregados em situação de vulnerabilidade e dependência 

15 novas vagas 

S4.2. Criação de uma bolsa de fogos para arrendamento acessível 
para outros segmentos específicos 

10 fogos na bolsa de 
arrendamento 

S5.1. Criação de um gabinete de apoio à habitação – Gabinete 
“Macedo Habitar” 

Criação formal do 
Gabinete “Macedo 

Habitar” 

S5.2. Gestão otimizada da ocupação do parque de habitação social n.a. 
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6. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 

6.1 Estimativas Orçamentais 

As estimativas dos valores de investimento, propostas na ficha individual de cada solução, 

resultam de um conjunto de pressupostos, que tem em conta as caraterísticas e especificidades 

de cada uma. Estes pressupostos consistem em valores de referência para cada intervenção que 

tiveram como principais fontes de informação:  

 Análise comparativa de projetos semelhantes (análise benchmarking); 

 Valores de referência constantes dos programas de financiamento, nomeadamente do 

Programa 1.º Direito. 

Em seguida serão apresentados com maior detalhe os cálculos das estimativas orçamentais 

mencionadas nas fichas de cada solução, com maior foque nas medidas 1 e 2 que estão 

relacionadas com o principal objetivo da presente ELH, encontrar resposta para as situações de 

carência habitacional. 

Tabela 13. Valores de Referência 

Valores de Referência 

Reabilitação 

Valor bases por m2 dos prédios edificados - obras profundas: 492,00 € [Fonte: CIMI - 
Portaria n.º 3/2020] 

Valor bases por m2 dos prédios edificados - obras pequenas: 150,00 € [Fonte: IHRU] 

Construção 

Variáveis 

 Custo referência/m2 (CS): 710,00 € [Fonte: Portaria 65/2019 Art. 9] 

 Coeficiente regional (CR): Continente = 1 [Fonte: Portaria 65/2019 Art. 8] 

 Certificação ambiental (CAMB) (máximo 10%): 5% [estimativa] 

 Coeficiente operacional (CO): 1,08 [Fonte: IHRU] 

 Coeficiente titularidade do terreno (CT): Propriedade plena = 1 [Fonte: Portaria 

65/2019 Art. 8] 

 Coeficiente de localização (CL): 0,7 [Fonte: Zonamento PF - Portal das Finanças] 

 Coeficiente de atualização (CA): 153,27 € [Fonte: INE – Índice de Preços Habitação] 

Cálculos 

 Valor de Terreno (VT) = [0,7 (CL) x 270 – 230] x 153,27 (CA) / 100 = - 62,84 

 VT x CT (mínimo 40): - 62,84 x 1 = - 62,84 logo VT x CT =40 

 Custo de Promoção (CP) = [CS x (1 + CAMB)] x 1,30 x CR x CO + VT x CT 

CP = 710 x (1+5%) x 1,30 x 1 x 1,08 + 40 = 1086,68 €/m2 
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S1.1.  Criação da oferta de habitação social para a população que vive em condições 
habitacionais indignas 

Objetivo Criação de fogos de habitação social municipal, destinados à população que vive em 

condições indignas e que tem necessidade de realojamento 

Pressupostos  Custo do projeto e fiscalização: 10% do custo da empreitada [Fonte: DL 37/2018 Art. 

19 nº 3] 

 Custo de Promoção: 1.086,68 €/m2 [Fonte: Portaria 65/2019 e IHRU] 

 Foi considerado uma dimensão padrão dos fogos entre tipologia T2 e T3, e utilizadas 

as áreas médias por tipologia [Fonte: Portaria 65/2019]: 106 m2 

 Financiamento IHRU: 

 Construção: 35% + 10% (Assumindo despesas com soluções de 

sustentabilidade ambiental e acessibilidades) 

Cálculo  Quantidade de fogos: 16 fogos 

 Custos de construção e projeto total estimado: 106 x 16 x [1.086,68€ x (1+10%)] = 

2.027.314 € 

 Custo Total estimado: 2.027.314 € 

 Fonte financiamento - IHRU: (45% x 2.027.314 €) = 912.291 € 

 Fonte financiamento - Orçamento Municipal: 1.115.023 € 

Estimativa 2.027.314 € 

 

S1.2.  Criação de oferta de alojamento temporário para situações de risco ou emergência social 

Objetivo Criação de fogos habitacionais de cariz temporário para dar resposta às situações de risco 

e emergência social que existem ou possam existir no concelho. 

Pressupostos  Custos de aquisição: 521 €/m2 [Fonte: INE (1º Trimestre 2020 – dados mais 

atualizados)] 

 Custos de reabilitação: 492 €/m2 [Fonte: Portaria n.º 3/2020] 

 Custo do projeto e fiscalização: 10% do custo da empreitada [Fonte: DL 37/2018 Art. 

19 nº 3] 

 Foi considerado uma dimensão padrão dos fogos entre tipologia T2 e T3, e utilizadas 

as áreas médias por tipologia [Fonte: Portaria 65/2019] 

 Financiamento IHRU: 

 Construção: 35% + 10% (Assumindo despesas com soluções de 

sustentabilidade ambiental e acessibilidades) 

Cálculo  Quantidade de fogos: 1 fogo 

 Custos de construção e projeto total estimado: 106 x 1 x [1.086,68€ x (1+10%)] = 

126.707 € 
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S1.2.  Criação de oferta de alojamento temporário para situações de risco ou emergência social 

 Custo Total estimado: 126.707 € 

 Fonte financiamento - IHRU: (45% x 126.707 €) = 57.018 € 

 Fonte financiamento - Orçamento Municipal: 69.689 € 

Estimativa 126.707 € 

 

S1.3.  Reabilitação dos fogos de habitação municipal do Bairro da Alegria 

Objetivo Reabilitação do edificado de habitação municipal do Bairro da Alegria, de forma a reverter 

o estado de degradação da estrutura e evitar situações de habitação indigna. 

Pressupostos  Custos de reabilitação: 492 €/m2 [Fonte: IHRU] 

 Custo do projeto e fiscalização: 10% do custo da empreitada [Fonte: DL 37/2018 Art. 

19 nº 3] 

 Bairro da Alegria é composto por 32 fogos sociais municipais, 12 de tipologia T2 e 20 

de tipologia T3. Para o cálculo das áreas foram utilizadas as utilizadas as áreas 

médias por tipologia [Fonte: Portaria 65/2019] 

 Financiamento IHRU: 

 Reabilitação: 40% + 10% (Assumindo despesas com soluções de 

sustentabilidade ambiental e acessibilidades) 

Cálculo  Quantidade de fogos: 32 fogos (12 T2 e 20 T3) 

 Custos de reabilitação e projeto total estimado: 12 x 95 x [492€ x (1+10%)] + 20 x 

117 x [492€ x (1+10%)] = 1.883.376 € 

 Custo Total estimado: 1.883.376 € 

 Fonte financiamento - IHRU: (50% x 1.883.376 €) = 941.688 € 

 Fonte financiamento - Orçamento Municipal: 941.688 € 

Estimativa 1.883.376 € 

 

S2.1.  Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições habitacionais indignas 

Objetivo Realização de obras de reabilitação e adequação, promovidas pelos beneficiários diretos que 

vivem em situação habitacional indigna, e que são proprietários da habitação.   

Pressupostos  Custos de reabilitação: 492 €/m2 [Fonte: Portaria n.º 3/2020] 

 Custo do projeto e fiscalização: 10% do custo da empreitada [Fonte: DL 37/2018 Art. 

19 nº 3] 

 Como não existe informação sobre as áreas assume-se uma área média entre as 
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S2.1.  Apoio à reabilitação destinado aos proprietários em condições habitacionais indignas 

tipologias mais comuns T2 e T3: 106 m2 [Fonte: Portaria 65/2019] 

 Financiamento IHRU: Valor total das despesas elegíveis deduzido de 180 x 25% 

RMM agregado 

Cálculo  Quantidade de fogos a reabilitar: 99 fogos  

 Custos de reabilitação e projeto total estimado: 99 x 106 x [492€ x (1+10%)] = 

5.679.353 € 

 Custo Total estimado: 5.679.353 € 

 Fonte financiamento - IHRU: dependerá dos rendimentos médios mensais de 

cada agregado. 

Estimativa 5.679.353 € 

 

S2.2.  Apoio à autopromoção de habitação para os proprietários em condições habitacionais 
indignas 

Objetivo Promover a construção de habitação nova destinada aos agregados que vivem em 

situação habitacional indigna, e que possuem o terreno para habitação. 

Pressupostos  Custos de construção: 710 €/m2 [Fonte: Portaria n.º 65/2019] 

 Custo do projeto e fiscalização: 10% do custo da empreitada [Fonte: DL 37/2018 Art. 

19 nº 3] 

 Como não existe informação sobre as áreas assume-se uma área média entre as 

tipologias mais comuns T2 e T3: 106 m2 [Fonte: Portaria 65/2019] 

 Financiamento IHRU: Valor total das despesas elegíveis deduzido de 180 x 25% 

RMM agregado 

Cálculo  Quantidade de fogos a reabilitar: 2 fogos  

 Custos de reabilitação e projeto total estimado: 2 x 106 x [1.086,68€ x (1+10%)] = 

253.414 € 

 Custo Total estimado: 253.414 € 

 Fonte financiamento - IHRU: dependerá dos rendimentos médios mensais de 

cada agregado. 

Estimativa 253.414 € 
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6.2 Principais Fontes de Financiamento 

Para a concretização do investimento estimado está disponível um conjunto de fontes de 

financiamento (Tabela 14), decorrentes do conjunto de programas, nacionais e municipais, 

destinados a apoiar financeiramente a concretização de soluções habitacionais e de reabilitação 

urbana e do edificado, que seguidamente se identificam e que se encontram descritas em 

seguida. 

 

Tabela 14. Fontes de financiamento 

Fontes de Financiamento 

Financiamento Comunitário Programa Operacional do Norte 2020 

Financiamento Nacional 

Programa 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação 

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

Programa de Arrendamento Acessível 

Regime do Arrendamento Apoiado 

Programa Porta 65 Jovem 

Casa Eficiente 2020 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU 2020) 

Financiamento Municipal Regulamento Programa Macedo Habitar 

 

 

Fontes de financiamento para soluções habitacionais:  

 Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

 Programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas 

que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação 

adequada. Destinado a diferentes entidades públicas e privadas, integra apoios 

com comparticipação não reembolsável numa percentagem estabelecida dos 

investimentos em diferentes soluções.  
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 Programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível  

 Programa que contempla um empréstimo de longo prazo, destinado ao 

financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou 

superior a 30 anos, que após a reabilitação se destinem predominantemente a 

fim habitacional, devendo as frações habitacionais e respetivas partes acessórias 

destinar-se a arrendamento em regime de renda apoiada ou condicionada ou em 

qualquer outro regime de arrendamento, desde que o valor da renda praticada 

não exceda o valor da renda condicionada do fogo, nos termos do presente 

regulamento. Entende-se que um edifício se destina predominantemente a fim 

habitacional quando as frações não habitacionais que se destinem a comércio 

ou serviços se situem num piso térreo. 

 Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

 Dá resposta às situações de agregados familiares que ficam privados das suas 

habitações, ou que estão em risco iminente de ficar nessa situação, em virtude 

de factos imprevisíveis ou excecionais, nomeadamente desastres naturais 

(inundações, sismos, incêndios) ou fenómenos de migrações coletivas. Assenta 

na concessão de apoio aos agregados familiares para a reconstrução dos seus 

percursos residenciais. 

 Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 

 O principal objetivo deste fundo é “o desenvolvimento e a concretização de 

projetos de reabilitação de imóveis para a promoção do arrendamento, em 

especial o habitacional, tendo em vista a regeneração urbana e o repovoamento 

dos centros urbanos, pretendendo alcançar, numa perspetiva de médio e longo 

prazo, uma valorização crescente do investimento”6. São requisitos de 

candidatura os imóveis carecerem de obras de reabilitação, estarem livres de 

encargos, encontrarem-se vagos e apresentarem viabilidade financeira no plano 

de negócios desenhado. 

 Instrumento financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

 Instrumento financeiro que mobiliza as dotações aprovadas pelos Programas 

Operacionais Regionais (POR), do Continente e das Regiões Autónomas, e do 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

(POSEUR), com os objetivos de revitalizar as cidades, apoiar a revitalização física 

do espaço dedicado a comunidades desfavorecidas e apoiar a eficiência 
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energética na habitação. O apoio é concedido na modalidade de empréstimo, 

sendo o acesso ao mesmo feito através das entidades bancárias aderentes. 

 Programa de Arrendamento Acessível (PAA) 

 Programa de política de habitação que visa promover uma oferta alargada de 

habitação para arrendamento abaixo dos valores de mercado, contribuindo para 

que estes sejam mais ajustados face aos rendimentos das famílias. O PAA é um 

programa de adesão voluntária para ambas as partes, senhorios e arrendatários, 

aplicável a novos contratos de arrendamento e suas renovações. A lógica do 

programa é a de uma contrapartida com vantagens para ambas as partes: os 

senhorios que aceitem colocar os seus imóveis no programa com rendas 

reduzidas têm garantida a isenção de IRS ou IRC sobre as rendas; os 

arrendatários têm acesso a uma habitação a custos mais acessíveis, compatíveis 

com o seu rendimento. 

 Programa Porta 65 Jovem  

 Concede apoio financeiro ao arrendamento de habitação para residência 

permanente a jovens. Este programa será revisto, reforçado e compatibilizado 

com o Programa de Arrendamento Acessível. 

 Casa Eficiente 2020 

 O programa visa “conceder empréstimo em condições favoráveis a operações 

que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação 

particular, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na 

gestão dos resíduos urbanos.”6 Destina-se a proprietários de prédios 

residenciais ou frações, assim como condomínios. As intervenções podem incidir 

nas áreas privadas ou nas áreas comuns dos edifícios. 

 Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

 “O IFRRU 2020 consiste num instrumento financeiro que mobiliza as dotações 

aprovadas pelos Programas Operacionais Regionais (POR), do Continente e das 

Regiões Autónomas, e do programa temático Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), do PORTUGAL 

2020, com os objetivos de revitalizar as cidades, apoiar a revitalização física do 

espaço dedicado a comunidades desfavorecidas e apoiar a eficiência energética 

na habitação.”10 O apoio é concedido na modalidade de empréstimo, sendo o 

                                                        

10 IFRU2020. 
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acesso ao mesmo feito através das entidades bancárias aderentes. “As 

condições de empréstimo são mais favoráveis que as apresentadas no mercado, 

uma vez que se pretende facilitar o acesso ao financiamento por parte dos 

promotores de investimentos na área da reabilitação urbana, melhorando as 

condições de financiamento, adequadas às circunstâncias e especificidades dos 

projetos, e diversificando a oferta de soluções de financiamento em condições 

mais favoráveis do que as disponíveis no mercado”7. 

 

Fontes de financiamento para soluções complementares: 

 Programa Porta ao Lado  

 Programa de informação, encaminhamento e acompanhamento de proximidade 

para acesso à habitação, integrado na RCM n.º 50-A/2018 de 02 de maio: visa 

apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à habitação, entendida 

numa conceção ampla de melhoria das condições de vida. De modo a adequar 

as respostas, os meios e os recursos a mobilizar à grande diversidade de 

caraterísticas, situações específicas e necessidades dos agregados familiares, 

este programa terá três vertentes: (a) Portal da Habitação; (b) Linha de Apoio ao 

Acesso à Habitação e (c) Reforço do acompanhamento integrado e de 

proximidade. Neste último âmbito, com implicação direta à escala municipal, 

prevê-se que o tema do acesso à habitação seja trabalhado no quadro mais 

amplo das várias respostas sociais disponíveis ao nível local, mediante, entre 

outros, o apoio às autarquias locais, a qualificação dos serviços e entidades 

locais com competências na área habitacional e social, o apoio à atuação das 

associações de moradores, e a promoção da plena integração da temática da 

habitação e das entidades com responsabilidade nesta matéria (IHRU, 

departamentos municipais da área da habitação, gestores do parque 

habitacional público, entre outros) nos Conselhos Locais de Ação Social e na 

Rede Social. Promover-se-á ainda a articulação com a Estratégia Nacional para a 

Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023. 
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7. GOVERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

7.1 Modelo de Governação 

A elaboração da ELH de Macedo de Cavaleiros deverá contar com a participação ativa de um 

conjunto de entidade públicas e da sociedade civil com atuação no domínio da habitação, 

estruturando um processo que se pretende aberto e partilhado. Esta forma de atuação encontra-

se em linha com as diretrizes provenientes da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), 

que incentiva a transição de uma política centralizada e setorial para um modelo de governança 

multinível, integrado e participativo, através de uma visão partilhada e de um modelo de 

intervenção transparente, pragmático e mensurável. 

A implementação da ELH deverá, neste sentido, ter em conta a adoção de um modelo de 

governação capaz de enquadrar e agilizar o contexto operacional e de garantir, ao longo de todo 

o processo de implementação da estratégia, a devida articulação institucional e funcional, tirando 

o melhor partido das valências e das potencialidades de cada entidade envolvida no processo. 

Neste sentido, o modelo organizacional deverá promover uma maior facilidade na articulação 

entre os serviços das diferentes entidades e na transferência de informação e acesso à mesma 

ao longo de todo o processo de implementação da ELH e da monitorização e avaliação desta. 

O modelo de governação deve considerar todas as entidades envolvidas nas soluções 

apresentadas na ELH de Macedo de Cavaleiros. É assim necessário que sejam distribuídas, de 

forma objetiva e equilibrada, as responsabilidades de cada agente na implementação da 

estratégia, para que seja possível alocar adequadamente os recursos humanos, logísticos e 

financeiros indispensáveis ao sucesso desta. 

 

 

Figura 13. Modelo de governação da ELH de Macedo de Cavaleiros 
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Conforme o referido, a coordenação da implementação da ELH encontra-se a cargo do Município 

que promove a sua elaboração e, consequente, aprovação e implementação. A responsabilidade 

de coordenação é exclusiva do Município de Macedo de Cavaleiros que articula com os agentes 

operacionais da estratégia. O contacto direto entre a coordenação e a operacionalização realiza-

se através do Gabinete Macedo Habitar, sendo este o elo de ligação do agente de coordenação 

com a população e as entidades parceiras. 

O Gabinete Macedo Habitar, criado pela presente ELH, tem como objetivo a criação de uma 

estrutura que promova a dinamização, implementação e monitorização não só da ELH, mas do 

contexto habitacional do concelho de Macedo de Cavaleiros como um todo. Este gabinete deverá 

incluir uma equipa multidisciplinar, com técnicos da área da ação social e dos serviços 

urbanísticos, que poderão ter o apoio pontual de técnicos especializados noutras áreas, caso a 

situação assim o exija. 

A rede de parceiros, pertencentes ao âmbito operacional da presente ELH, deve estar dividida em 

dois níveis geográficos: parceiros locais e parceiros nacionais. Entre os parceiros locais, 

encontram-se as juntas de freguesia e uniões de freguesias, parceiros que desempenhem 

funções de apoio à população vulnerável como os lares de idosos, a Santa Casa da Misericórdia, 

e as entidades que promovem a reinserção social dos indivíduos. A nível nacional os parceiros a 

ter em conta serão aqueles que o gabinete considere relevantes na implementação da ELH, entre 

os quais poderão estar, o Instituto da Segurança Social (ISS), o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional e Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), entre outros.  

Todos agentes identificados devem criar uma interação contínua, que promova a criação de 

sinergias com vista à melhoria da envolvente urbana e à adequação do parque habitacional ao 

perfil dos agregados habitacionais existentes no concelho. Na Tabela 15 estão descritas as 

responsabilidades de cada interveniente durante o processo de implementação da ELH de 

Macedo de Cavaleiros. 

 

Tabela 15. Responsabilidade no modelo de governação da ELH de Macedo de Cavaleiros 

Instituição Constituição Responsabilidade 

Coordenação Executivo municipal 

 Desenvolvimento e aprovação da ELH; 

 Coordenação geral, supervisão e 
acompanhamento da implementação 
das medidas e soluções; 

 Articulação com entidades 
cofinanciadoras dos diversos 
programas de apoio 

 Avaliação dos resultados da 
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Instituição Constituição Responsabilidade 

implementação e aferição de medidas 
de melhoria e adaptação da ELH. 

Operacionalização 

Equipa técnica municipal – 
Gabinete “Macedo Habitar” 

(GMH) 

 Planeamento e implementação das 
medidas e respetivas soluções; 

 Divulgação da ELH, através de uma 
subpágina destinada exclusivamente à 
habitação; 

 Informação, orientação e 
acompanhamento de indivíduos e 
agregados que procurem habitação no 
concelho ou que pretendam 
candidatar-se aos programas de apoio 
à habitação; 

 Elaboração das candidaturas do 
Município às fontes de financiamento 
mais adequadas às situações de 
carência identificadas; 

 Articulação direta com outras entidades 
estratégicas para a concretização das 
soluções da ELH; 

 Promoção de reuniões e iniciativas de 
trabalho com as entidades parceiras; 

 Promoção de iniciativas de animação 
territorial junto da população; 

 Centralização e gestão dos dados do 
município na área da habitação através 
de uma ferramenta informática. 

 Monitorização anual da implementação 
da ELH e elaboração de relatórios de 
avaliação; 

 Dinamização da bolsa de 
arrendamento; 

 Atualização semestral da base de 
dados de situações em carência 
habitacional e financeira. 

 Adaptação do regulamento do 
“Programa Macedo Habitar” aos 
apoios municipais existentes em 
matéria social e de reabilitação urbana 

 Promoção da legalização de imóveis 
habitacionais; 

Entidades Estratégicas 

 Planeamento e implementação das 
medidas e soluções; 

 Participação nas reuniões e momentos 
de trabalho colaborativo promovidos 
pelo GMH, no âmbito das iniciativas de 
apoio à habitação; 

 Elaboração e/ou colaboração na 
elaboração de candidaturas às fontes 
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Instituição Constituição Responsabilidade 

de financiamento mais adequadas; 

 Apoio à monitorização anual da 
implementação da ELH, através da 
disponibilização de informação 
relevante. 

Proprietários de imóveis de 
habitação 

 Apresentação de candidaturas a 
apoios à habitação ou colaboração na 
sua elaboração; 

 Implementação das soluções previstas 
na ELH; 

 Integração dos imóveis na bolsa de 
arrendamento; 

 Apoio à monitorização anual da 
implementação da ELH, através da 
disponibilização de informação 
relevante. 

 

Durante o período de implementação da estratégia, tal como mencionado anteriormente, 

encontra-se previsto o envolvimento e a participação colaborativa dos atores integrantes no 

Modelo de Governação. Esta participação ativa de todos os agentes deverá materializar-se 

através de reuniões de trabalho destinadas organizar a implementação das soluções propostas 

na ELH e a avaliar eventuais melhorias na estratégia promovida pelo Município. Deste modo 

encontram-se calendarizados os seguintes momentos: 

 Reunião de implementação da ELH de Macedo de Cavaleiros. Trata-se de uma reunião 

inicial, de caráter introdutório, a realizar-se após a criação do Gabinete Macedo Habitar. 

O plano de trabalhos para a reunião será a partilha do plano de ação e dos objetivos que 

se pretendem alcançar, com todos os agentes intervenientes na implementação da 

estratégia. Nesta reunião deverá também ser elaborado um plano de calendarização das 

reuniões de coordenação e de operacionalização. 

 Reunião de coordenação da ELH de Macedo de Cavaleiros. As reuniões de coordenação 

terão uma periodicidade semestral, contando com a participação da equipa do Gabinete 

Macedo Habitar e dos principais órgãos do Município de Macedo de Cavaleiros. O 

objetivo destas será o planeamento da execução das soluções apresentadas e a 

avalização das metas indicativas mencionadas para cada solução que já se encontram 

alcançadas. Para além do planeamento, monitorização e avaliação da implementação da 

estratégia, as reuniões de coordenação terão como propósito a discussão de situações 

de habitabilidade crítica, procurando encontrar a resposta mais adequada, e ainda a 

avaliação das eventuais necessidades de adaptação da ELH.  
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 Reuniões de operacionalização da ELH de Macedo de Cavaleiros. As reuniões de 

operacionalização apresentam uma periodicidade semestral, tendo como objetivo avaliar 

as soluções implementadas e a articulação entre as entidades parceiras e o município na 

implementação destas. A participação das entidades parceiras nas referidas reuniões 

ocorrerá sempre que se considerar necessário. Pretende-se assim com estas reuniões 

identificar potenciais pontos críticos e necessidade de melhorias da estratégia, e que 

sejam necessárias reportar ao executivo municipal, entidade coordenadora da 

implementação da ELH de Macedo de Cavaleiros. Complementarmente à monotorização 

e implementação da ELH, deverá ser realizado nestas reuniões a monotorização do 

orçamento financeiro, comparando-o com os valores reais. 

Adicionalmente encontra-se previsto o desenvolvimento de um Relatório Anual de Avaliação da 

ELH de Macedo de Cavaleiros. Este relatório, elaborado pelo GMH, deverá refletir o estado de 

implementação, anual e cumulativo, da ELH, abordando matérias como execução orçamental, 

resultados obtidos comparativamente com as metas estabelecidas, eventuais alterações ou 

ajustes à ELH implementada e identificação de novas situações de habitação indigna. 

Para além da função de implementação operacional da estratégia definida, o GMH terá como 

responsabilidade a promoção e esclarecimento de dúvidas relativamente aos apoios 

habitacionais existentes junto da população, garantindo dessa forma uma maior proximidade com 

os residentes do concelho e informando-os relativamente aos apoios existentes. Estas sessões, 

de caráter anual e abertas à comunidade, têm como objetivo divulgar a ELH, as medidas e apoios 

disponíveis e os procedimentos para a apresentação das candidaturas por parte dos 

beneficiários diretos. 

 

7.2 Mecanismos de Monitorização e Avaliação 

A monotorização e avalização da implementação da ELH são função do Município de Macedo de 

Cavaleiros. Estas funções deverão ser desempenhadas conjuntamente com as entidades 

parceiras envolvidas nas soluções apresentadas, que devem fornecer as informações 

necessárias e relevantes na aferição do grau de implementação da ELH. 

Embora seja elaborado apenas um relatório anual relativamente à implementação da ELH, o 

acompanhamento deverá ser regular, permitindo avaliar a sua pertinência, atualidade e eficácia, 

sendo possível a identificação de aspetos críticos e situações que surgem, motivadas pelas 

alterações nos contextos. O objetivo do acompanhamento regular da implementação da ELH é 

permitir a implementação de ajustes pertinentes, de forma atempada, para que a implementação 
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da ELH e as metas definidas não sejam comprometidas, procurando economizar recursos e 

maximizar a probabilidade do sucesso dos resultados. 

Procurando garantir um controlo atento e próximo das soluções a implementar no contexto da 

ELH, identificaram-se 8 indicadores de monotorização e respetivas metas a atingir no final do 

período de implementação. Na Tabela 16 são apresentados os indicadores propostos para a 

monotorização da ELH. 

Tabela 16. Indicadores de monitorização 

Indicadores a aferir Situação de Partida Meta (2026) Meio de aferição 

Número de fogos para habitação social 
municipal 

113 129 Município 

Número de imóveis reabilitados para 
alojamento temporário para situações de risco 

1 2 Município 

Número de fogos sociais municipais 
reabilitados 

0 32 Município 

Número de candidaturas ao programa 1.º 
Direito aprovadas (beneficiários diretos) 

0 101 Município 

Número de famílias apoiadas ao abrigo do 
Programa Macedo Habitar – Apoio ao 
Arrendamento 

0 10 Município 

Número de fogos na bolsa de arrendamento 0 10 
Município 

Proprietários de 
Imóveis 

Número de famílias apoiadas ao abrigo do 
Programa Macedo Habitar – Apoio à 
Reabilitação e Regeneração 

21 141 Município 

Número de vagas em lares para idosos 
(capacidade total) 

156 171 
Município 
Entidades 
Parceiras 

Número de fogos em Programas de Eficiência 
Energética 

0 12 Município 

Número de fogos da população vulnerável e 
dependente que sofreram obras de adequação 
habitacional  

0 20 Município 

 


