
MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA il4UNIcIPAL

REUNÁO DE 2021tO6tO9
UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção de Saúde

PROPOSTA N." ìlQ3lZOZr

ASSUNTO: ESTRATÉG|A LOCAL DE HABTTAçÃO OO MUNtCtptO DO MONTTJO

A Resolução de Conselho de Ministros n.s 5O-A/2018, de 2 de maio, veio estabelecer o

sentido estratégico, os objetivos e instrumentos de atuação para uma Nova Geração de

Políticas de Habitação (NGPH).

Esta Nova Geração de Políticas de habitação tem como objetivo:

o 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;

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

passem de exceção a regra e se tornem nas formas de intervenção predominantes,

tanto ao nível dos edifícios como das áreas urbanas.

O Decreto-Lei ne. 37120L8, de 4 de junho, estabelece o "7e Direito - Progromo de Apoio oo

Acesso à Hobitoção", que consiste num programa de apoio público à promoção de

soluções de habitação para as pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e

que não dispõem de capacidade financelra para suportar o custo de acesso a uma

habitação adequada.

Seguimento

Presidente da Câmara Municipal - Para conhecimento

Vereador José Manuel Santos - Para conhecimento

Assembleia Municipal - Para

DAO - Para conhecimento e pubticação na 2" série do Diário da Repúbtica
após aorovacão da Assembteia MunicipaI

GCRP - p/ conhecimento e pubticação no sítio de internet

O Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Ribeiro Canta

DDSPS - Para seguimento dos posteriores trâmites.
Montijo, 04 de junho de 2021
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REUNÉO DE 2021t06109
UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção de Saúde

De acordo com o artigo 30s do Decreto-Lei ne 37/2018, de 4 de junho, compete aos

Municípios, definirem a sua própria estratégia local em matéria de habitação, onde

enquadrem todos os apoios financeiros a conceder nos seus territórios e as soluções

habitacionais que pretendem ver desenvolvidas.

As Estratégias Locais de Habitação são instrumentais na concretização dos princípios

orientadores da Nova Geração de Políticas de Habitação e atendem às especificidades do

território.

Considerando que:

o Em cumprimento do artigo 30s do Decreto Lei ne 37/2Ot8, a Câmara Municipal do Montijo

elaborou a estratégia local de habitação;

Para se candidatar ao programa le Direito é imperativo nos termos do ne 1 do artigo 2e da

na Portaria ne 230/2OL8 de 17 de agosto, ter aprovada pelos órgãos do Município, a

Estratégia Local de Habitação.

a

PROPõE-SE que o Executivo Municipal delibere:

1. APROVAR a Estratégia Local de Habitação do Município do Montijo (Cfr. Doc. 1);

Seguimento

Presidente da Câmara Municipal - Para conhecimento

Vereador José Manuel Santos - Para conhecimento

Assembleia Municipal - Para ap rovação

DAO - Para conhecimento e pubticação na 2u série do Diário da Repúbtica
após aprovação da Assembteia Municipat

GCRP - p/ conhecimento e pubticação no sítio de internet.

O Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Ribeiro Canta

DDSPS - Para seguimento dos posteriores trâmites
Montijo, 04 de junho de 7021
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UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção de Saúde

2. No exercício das competências que lhe são conferidas pela alínea ccc) do ne L do artigo

33s do anexo I da lei ns 75/2OL3, de L2 de setembro, SUBMETER à Assembleia

Municlpal, a aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município do Montijo com

vista à Apresentação de Candidatura(s) ao Programa 1e Direito, ao abrigo do disposto

na alínea h) do ne L do artigo 25e do anexo I da citada lei ne 75/2OL3, de 12 de

setembro, cotejada com o artigo 30s do Decreto Lei ne 37/20L8, de 04 de junho e com

o artigo 2e da Portaria ne 23O/20L8, que o regulamenta.

DELTBERAçÃo: Agara)t" c^ü zjnCô
gua{ra ,ta ?s e. üt-o-t Jc Èl
A^ (DLJ,

lrL= ar Ja.r:rr,
n\uos dLsL^ çÒa'

a

Seguimento

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n,o 4, do Art.o 57.", da
Lei n.' 75120í3, de 12 de setembro, conforme deliberação de 25 de
outubro de2017, titutada pela Proposta n." 0212017.

ol cÂrumloa stcnrrÁRn

Presidente da Gâmara Municipal - Para conhecimento

Vereador José Manuel Santos - Para conhecimento

Assembleia Municipal - Para

DAO - Para conhecimento e pubticação na 2" série do Diário da Repúbtica
aoós aprovacão da Assembteia MunicipaI

GCRP - p/ conhecimento e pubticação no sítio de internet.

O Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Ribeiro Canta

/r.4
DDSPS - Para seguimento dos posteriores trâmites.

Montijo, 04 de junho de 2021
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Seguimento

Presidente da Câmara Municipal - Para conhecimento

Vereador José Manuel Santos - Para conhecimento

Assembleia Municipal - Para

DAO - Para conhecimento e pubticação na 2u série do Diário da Repúbtica
aoós aprovação da Asembleia Municioal

GCRP - p/ conhecimento e pubticação no sítio de internet.

O Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Ribeiro Canta

DDSPS - Para seguimento dos posteriores trâmites.
Montijo, 04 de junho de 2021



Linhas Prioritárias de lntervenção

L Reabilitação dos fogos de habitação social

2 Construção de fogos de habitação social

3
Aquisiçãp e reabilitação do edificado devoluto no Centro
Histórico

4 Mapeamento dos edificios vagos e devolutos

5 Requalificação de pátios com interesse urbanistico





soLUçÕES A PROMOVER NO ÂMB|TO DO le D|RE]TO

Necessldades de lnteÍìrenção Soluções a promoYer Famílias
slnallzadas

N,o Pessoas Promotor

Fogos de habitação social
Reabilitaçpo

486 118/. Câmara Municipal

Privados a residir em núcleos de
habitação social

173 744 Proprietários

Alojamento não clássico

Aquisição de edifÍcios devoutos para
prática de rendas reduldas (í10)

Construção de 20 fogos de habitação
social

44 104

Câmara Municipal

Habitação cedida 38 88

Ações de despejo 4 125

Ocupação ilegal 2 I

Núcleos degradados (pátios)
Aquisição de terrenos

Construção de 250 fogos de habitação
social

250 585





PREvFÃo DA TMptEMENTAçÃo DAs soruçÕEs HABtrActoNArs/ANo No ÂMBrro Do le DrRElro

OBJETIVO soLuçÃo 2022 2023 2024 2025 2026

A

E

Reabilitação de 1186 fugos
de habitação social

T1:3

T2:88

T3:83

T4:32

T1:12

T2:62

ï3:61

T4: 16

T0: 14

T1:24

T2:50

T3:33

T4:8

Estimativa € 2 676 970 € 1 982245e í 676 355,00 €

A

c Reabilitação de 173 fugos
(privados)

T2:4

T3:30

Í4:8

T2:40

f3:36

14:15

Estimatlva € í 065 62s € 11825Í,4€

A

B

D

Aquisição + Reabilitação
de 1 10 tugos

Í1:20

T2:40

T1:20

Í2:20

T3: í0

Estimativa € 3 288 84{' € 274J7004

A

B

c
D

Noì/a conínção de 20
fugos

ï1:8
T2:8

T3 4

Estimativa € í 096 280 (

A

B

Aquisiçâo de 5 terÍ€nos

5 terÍenos:

50 tugos/

terÍeno

Estimativa € 4 000 000 €

A

B

D

Constnryão de 25() bgos
de habitacional

T'I:M

T2:'18

T3:U

T4:4

T1:40

T2:22

T3:34

T4:4

T1:20

T2:'lO

Í3:17

T4:3

Estimatlva € 5 48í 400 € 5.18í {tlo C 27&7001

TOTAL 12 127 715e íí 368 929 € 7 157 755C 274íJ700C





coNDrçÕEs DE FTNANCTAMENTO le DTRETTO

Solução
Comparticlpação não

reembolsável

lnvestimento tota! por paÉe do promotor com
recunso a Empréstimo com taxa de juro

bonificada êm 50%
Cronograma

Reabilitação 40o/o ô0%

Atê2024
Conslrução 35o/o 650/o

Aquisição prédios 30% 70o/o

Aguisição tenenos 35o/o 65%

Anendamento
50% 5 anos iniciais 25%

entre5al0anos
seguintes

Não Aplicável
Até 10 anos após aprovação
da candidatura ao 1o Direito





PLANO DE AçÃO DA ErH MONTUO

Obletlvos itetes AÉês lndledorus Prcmotor
CronoFama

ml zgza M M &5 m6

A)

Assegüraro acssoe uma

habibção condi8na a

bdesas famíli$

Todâs âs famfli$ identi6cadas
pâsm aEÌcondiçõesdignas de
hebibção

Aumenb de ofeÊ eh hãbiÈção
sociel

Média de lr$d€ 6forçoinferioÌ
a 40% de a@rdo com o

iquidâdo mensâl (806,83€J.

:onsbüÉo de nova habihçâo
rdial

ReabiliEr fogos de habiEção
rocial

Atrair inve*imenb privado
pâra rãbiÌibçâo do edifi .ado e

posbriomenb colGarâ
habibÉonomer@do de

arendamenba cusbs
mnEoÌados.

AvaÌiar a necessidade de

aquisição de edificios para

reabiliEção e pGerior

{umenbronP de fogospara
habikção social no concelho

Pedidos de habibção social rcduzem
em 90%

fodososfogos (100%) d€ habiEção
r(ial r€únem €ondiçôs dehabiEção
digna

Aquisição de edificios com epâcidâdê
le reebilibçâo

yaÌor (€) de investimenb privadone
habibção

Câmara Municipel

lnvestidores

PÌoprieúrios

B) AEnuaro
efeib da consEução do
novo aercpo& no

mercado imobiliário

Aumenb do ne fogospararenda
apoiada

% de novõ
@ntuçõ6/reabiliEÉes para
pÉtica de renda apoiada ou

acesível

Mobiliar os proprietários para
r prática de renda apoiadaou
rcessível

qdquirir ediícios ou antjgas

iábriqs para reabiliEÉo e

,osErior anendamenb

qumenb do ns fogospera renda

qumenb de 2096 de fogos disponíveis

ro mer@do para renda epoieda ou

rcessível promoüda por proprietários

câmera Municipal

Proprieúrios

q Requalificar o

hddourbaDo noceDEo
hisúrico do Montijo

[Fregü6ia de Montijo e
Afons@iro) e Étios @m
nbre$epãfimoniaÌ e

8bãnísti@

Mapeamenb de ediffcios vagos e
d€volubs

históricodo Montijo

ReabiliEção de I pátios de

inEìwe urbení$ico e
paEimonial

Requâii6ersáres
hâbibdoìâis no cênEo hisúdco

Requâlifier os pátios
identi6€dos

Aftir serviços e equipâmenbs
socies pera ess áres

N! de edificios inEnencionados

Na de novos *ryiços

CâmãÊ Municipel

ProprietáÌios

Inv6tidoÍês

Dl

Anendamenbno
Conelho

l/alor médio dõ rendas ajusbdo a

uma kde esforço inferiora 40%
dê ãcordocom o Rendimenb
Mêdiilo Brub Delarado
deduzido do IRS liquidado

Mobiliar os proprieúrios pera
reabiliEr6 habiEçõese

conEolados a Ìongo prazo,

Areir investimenb privedo
pere reâbilibção do edifiedo e

@loeção de habiEção no
mercedodeanendamenb a

rusbs conhlados.

Nede novâs habiEçóes pãrã
anender/eno

N! denov6 conftbs dê
anêndemênb â dsbs conbolãdos

CâmâÊ Municipâl

PropriêÉrio

E) ReâbiliEÌ
opaÌque habiEcionâl
público

Melhoria ds condiçõ6de
habibbilidade e manuEnção do

Reabilihr foSos de habihçâo
pcial abnd€ndo às

[ecesidad6 d6 fmíliõ
Câmara MunicipaÌ

uelhorieda pereÉod6
:ondiçõ6 hâbibcioneis

F) carantiÌ
habiEção de emergênciã
pam siEações ftnsitórid
rem respos hâbihcionâl

10 habihçõ6 para efeibs de

sitoaçõ6de emergência e €ná@r
bansitório

Consolidação de cenro de

Acolhimenb AutáÌquico de

Emergêncie Sociâl (CAAES) como
resposb de êfrer8êncie pâaa

r*ponder às necsidades de

reâlojamenb imediab e urgenbs

Avaìiar a posibiìidade de

aquisição e ÌeabiliEção de fogos
paE supriÌ sibaçõ6 surtenb

R€qualifi€ro Cenro
Auúrquico de EmeÌgênciã Socie

ICAAES) como rêspo$
mmplêmenbr PaÉ eshhra d€

apoio a pe$oõ sem-abriSo

rituaçôes de emergência

No de foSos disponíveis para habibção
de emergência

Câmara MuDicipaÌ
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t.t. Enquadramento
O direito à habitação consagrado no artigo 65o da Constituição da RepúblÍca
portuBuesa define que todos iem di,'elio. oara si e par-a a sua famíliã. a umô

habitação de dimensão adequada, em condiçoes de higiene e conforto e que pre-

serve a intimidade pessoal e a privacidade familiar". A habitação é fundamental
à sobrevivência quotidiana, uma necessìdade bésica, satisfazendo um conjunto
de funçÕes desde abrigo, reprodução da família, sendo, elemento fundamental
de integração social e de socialização.

O caminho percorrido até à data no âmbìto da habitação em Portugal deixou
a descoberto problemas estruturais no que diz respeito ao acesso à habitação,

equilíbrio enÌre a oferta habilacional. ao nivel da qualificação do eriiÍicaclo e

coesão socio territorial, assim como na funcionalidade global do sistema.

Fruto de uma série de mudanças estruturais ocorridas nos últimos anos do ponto

de vista financei!'o. económrco e social no país. urge a definição c1e uma tlisào

estrategica ao nível da habitação que esteja adequada a essas alteraçoes, tra-
tando-se esta de um elemento chave na estabilidade economica e social do País.

Nesse sentido surge a Estratégia Nacional de Habitação (ENH) aprovada através

da Resolução de Conselho de Ministros n.o 4B/2OI5 que contempla um conjunto
de linhas orientadoras prioritárias às quais será imperativo dar resposta ate 2031.

0 Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional realizado
pelo IHRU em2Ot7/1,8, que serviu de base à preparação e implementação do 1.0

utretto" revela a nece55l0aoe oe ararg,ar o ace5so a umil ndoil.dçdu e

de melhorar a qualldade de vida dos cldadãos pela implementação de

respostas que passem pela:

. Reabilitação de fogos existentes, nomeadamente, de

haoiração sociai ou em cdsos cje sìiuaçÕes cje reai.riiiiaçãu
nos casos de alojamento em "Conjunto Urbano Consolidado
Degradado" ou de propriedade propria em que seja possível

uma intervenção de r'equaiificacâo ccnCucente a confer:r-lhes
as condiçÕes habitacionais adequadas;

1 Píomove o acesso
a uma habitação
adequada às
pessoôs que vivem
em sìtuações
habitacionais
indignas e que
não dispõem
de capacidade
f;llar] eflz çôt a
encontrar uma
solução habitacional
condigna.

. Aquisição e reabilitação de fogos devolutos;

. Arrendamento de fogos disponíveis no parque habitacional.

Dadas as especificidades de cada território e em prol da urgência da alteração

do paradigma atual, assim como no âmbito da eficiência da Nova Ceração de

Políticas de Habitação (NCPH), uma Estratégia definida ao nível Local com base

num diagnóstico integrado do que são as caraterísticas da população e do terri-
torio em causa será um instrumento fundamental na prossecução das medidas

estabelecidas na ENH e dos objetivos da NCPH de forma articulada com soluçÕes

urbanas sustentáveis.

A Estratégia Local de Habitação (ELH) constitui-se assim instrumento chave
para a melhoria da qualidade de vida da população, para a qualificação e

atratividade do territórìo assim como pôra a promoção da sustentabilidade no

desenvolvimento urbano.
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1.2. Objetivos de trabalho

uutilcípto Do MoNTtJo

2 Ver anexo 1
pátina 84.

3 anexo 2
Dásina 85.

0 presente documento tem o objetivo de apresentar a Estratégia Local de HabÍtação

do munrcÍpio do Moniijo. definida para o horizonte temporal 2021-2026, a Dartrr
de um diagnóstico atualizado das carências habitacionais das famílias que aí

residem. Pretende ainda fazer o enquadramento e orientar a elaboração de uma

candidatura ao Programa 10 Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

A Estratégia Local de Habitação do Montijo constitui-se um instrumento consolidado
e concebido em articulação com os demais Ínstrumentos de gestão estratégica e

objetivos do munícípio. Contempla um modelo de intervenção realÍstico, trans-
parente, simples, pragmático e mensurável, que orienta e articula as polÍticas
públicas de habitação e a atuação das entidades públicas e privadas.

Para efeito de candidatura ao programa 1.o Direito, a ELH deve incluir:

. O diagnóstico global atualizado das carências habitacionais
existentes no seu território contendo as características e o
número de situaçÕes de pessoas e agregados que nele vivem
em condiçoes habitacionais indignas, tal como definidas no
Decreto-Lei n.o 37 /20182:

. As 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;

. A programação das soluçÕes habitacionais por forma a

cumprir o objetivo de proporcionar uma resposta habitacional
a todas as pessoas e agregados objeto do diagnóstico num
período máximo de seis anos;

. A ordem de prioridade das soluções habÍtacionais a
promover por forma a dar resposta habitacional a todas as
pessoas e agregados que vivem no seu território em condiçÕes

habitacionais indignas;

. A demonstração do enquadramento da ELH nos princípios

do programa 1,o DÍreito, consagrados no artigo 3.o do Decreto-
Lei n.o 37 /2078'.

Deverá ainda englobar a identificação e a mobilização de agentes privados

e do Terceiro Setor que possam contribuir para a concretização dos
objetivos estratégicos e medidas propostas, nomeadamente, na promoção

de habitação e da reabilitação urbana, assim como na dinamização do
mercado de arrendamento.
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A Estratégia Local de Habitação do Montijo organiza-se nos seguintes pontos:

. Diagnóstico atualizado das situaçÕes de carência
habitacional, quantitativa e qualitativa, do estado do mercado

de habitação, sinalizando desencontros entre oferta e procura

do estado de conservação do parque habitacional, ocupação e

áreas de intervenção prioritárias.

. Análise SWOT do panorama habitacional no concelho.

. OpçÕes estratégicas em função do diagnóstico de carências

habitacionais de acordo com grau de prioridade das soluçÕes

habitacionais a implementar em articulação com outras
políticas de habitação em vigor.

. Estimativa financeira e orÇamento de soluçóes habitacionais
identificadas e enquadramento das potencías fontes de

financÍamento.

. Desenho de um plano de ação em função dos objetivos e

recursos disponíveis.

Com a definição da Estrategia Local de Hallitação. o Município do Montijo eslá

um passo à frente na resolução dos problemas habitacionais da população e do

desenvolvimento social do concelho, estando mais apto a mobilizar recursos
financeiros para o seu ierfltór'o

1.3. Metodologia
O trabalho desenvolvido foi realizado em estreita articulação com a Câmara

^- --É+i-..r-- .t-x^ À^ n^^^-.,^1..:+^á+^ a^^:-l ^ n-^-^-i^ l-
tvtut ILtpqtr çIl pot ttLUtot LU|tq utvrJou uç uçJçrtvvtvililçrt(v Jvltot c Tturiluvou uq

Saúde, assim como com as entidades públicas e privadas do concelho com papel

relevante nc ievantamento das necessidades globais e definiçào do plano de ação

ao qual obedece a Estrategia Local de Habitação. Desta forma inclui os vários
setores num processo de concertação, e de cooperaçã0, que garante a transparência,
qualidade e potencial de implementação ao longo dos próximos 6 anos.

A elaboração técnica da ELH do Montijo obedeceu às seguintes fases e etapas

de desenvolvimento:
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Tabela 1 - Etapas metodológicas

Carências
Habitacionais

. Pesquisa de dados estatísticos e documentação on-line
sobre as necessidades habitacionais do município

. Pedido de informação: Lista de pedidos de habitação;
questionários já realizados; levantamentos; estudos,
entrevistas, etc... * identificação das entidades mais
relevantes a contactar

. Agendamento de visita ao terreno

. Análise da documentação enviada

. Visita ao terreno para aplicação de entrevistas à população

. Tratamento estatístico e análise de dados

. Desenvolvimento de documento demonstrativo das
principais necessidades evidenciadas pelo trabalho de campo

. Validação do documento pelo município

Análise da Procura
e da Oferta

. Análise de documentos disponibilizados

. Agendamento de entrevistas com os organismos públicos e
privados locais no âmbito do setor da Habitação

. Desenvolvimento de documento demonstrativo das
principais necessidades evidenciadas pelo trabalho de campo

Análise Parque
Habitacional

. Análise Parque Habitacional

. Agendamento de reunião com a câmara municipal

. Desenvolvimento de documento de caracterização do
Parque Habitacional do concelho

. Análise da informação dÍsponível

. Agendamento de reuniões ou follow up telefónico para
validação da informação junto de entidades locais

1. DIAGNÓSTICO
DE NECESSIDADES

HABITACIONAIS

Análise SWOT das
Necessidades de
Habitação Locais . Desenvolvimento de Análise SWOT

. Desenvolvimento de documento que evidencie as
necessidades habitacionais locais

. Análise da documentação aferida nas fases anteriores

. Agendamento de reunião sobre diretrizes/soluçÕes chave a

integrar no relatório com a câmara municipal (Arrendamento,
Reabil ltação, Construção, Rquisição)

2. ESTRATÉGIA
LOCAT DE

HABTTAçÃO

Acompanhamento
na ímplementação
da ELH . Desenvolvimento de Relatório Final: Estratégia Local de

Habitação

. Envio Relatório Final

FASE SUEFASE ATIVIDADES
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os principais recursos utilizados para o desenvolvimento do presente documento
Íoram obtidos através de documentos municipais, lnstituto Nacional de Estatística,

Pordata, Website da Câmara Municipal, entrevistas a entidades públicas e privadas,

análise de notícias e portal de anúncios imobiliários ldealista.

O conjunto destes dados e a sua análise como um todo a par do contacto e a
disponibilidade da equipa da Cãmara Municipal permitiu enriquecer a robustez

dos dados e da pesquisa efetuada, tendo em conta a falta de dados atualizados
pelas principais fontes estatísticas nacionais.

A escolha do portal de habitação ldealista para a pesquisa dos preços praticados
prende-se com o facto de que entre os portais disponíveis, este ser o que regista
mais observaçÕes com análise de preços por mês nos últimos anos.0s anúncios
podem ser colocados de forma gratuita, inferindo-se que mais pessoas possam

recorrer ao mesmo. Por outro lado, este portal possibilita análise da oferta por

freguesia e preços médios praticados no momento de pesquisa.

ì
,,\ r-' ,

I
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2.1. Caraterização do parque
habitacional
Com o objetivo de proceder à caracterização do Parque Habitacional do Montijo
nos seguintes níveis: dimensã0, idade, estado de conservação e uso (forma e regìme

de ocupação, lotação). Foi realizada uma análise in loco com visita presencial,

assim como uma análise da documentação municipal, nomeadamente Plano de

Ação Integrado das Comunidades Desfavorecidas (PAlCD,2016), Plano Diretor
Municipal (PDM), Dìagnóstico Social, Operação de Reabilitação Urbana (0RU) e

trabalhos académicos de investigaçã0.

2.1.1. O PARQUE HABITACIONAL

2.r.t.r. EVoLUÇÃo

A evolução do parque habitacional do concelho e marcada pela estrutura
economica que se começa a instalar desde o século XVll assente numa forte
atividade industrial e comercial. Esta tendência acentua-se durante o séc. XIX

com a construção do caminho de ferro, e mantém-se ao longo do séc. XX. Esse

desenvolvimento é sinónimo de uma dinâmica de crescimento no centro da cidade,

onde se concentram as princípaís indústrias e consequentemente a população.

Entre L940 e 1950, ocorre um aumento populacional, de cerca de 46%, o que

despoletou a necessidade de respostas habitacionais rápidas para a classe operária
que chegava, surgindo o fenómeno dos pátios no centro urbano da ctdade e de

bairros clandestinos construídos de forma desordenada e com parcas condiçÔes,

nomeadamente sem rede de saneamento.

Em termos habitacionais, as épocas nas quais se registam maior crescimento
habitacional são a década de 70 na qual foi construído 14% do parque habitacional

atual devido ao desenvolvimento industrial do concelho, e os anos seguintes à

conclusèo da Ponte Vasco da Camô, represeillrnr:io Ìambém 147" do edificado
-^ô1 ^ a^^a /l^la ìnl r\ f-râ- à1À^- /^fl^t^6

otuor LUrrJtrvruv Lilr;

os anos de maior aumento populacional absoluto, dado que entre 1960 e 1970,

se registam mais 11 348 residentes no Montijo, um aumento de 39,6% (Website

Câmara Municipal do Montijo).

A partir da década seguinte com o processo de desindustrializaçã0, esta tendência

inverie-se. r-egistando-se um decrescirr:o poculacional ate ao final do Seculo.

Sim!ltaneamente. verifica se o clespotroamento das áreas cenlrais. histórtcas

ou antigas que resultaram no declínio urbano, e na proliferação de armazéns e

edifícios industriais no centro da cidade e área ribeirinha, que apesar de estarem

em condiçÕes razoáveis se encontram devolutos. A partir de 2001, volta a

registar-se o aumento populacional, que continuou até ao presente, e a ocupação

habitacional expande-se para a periferia da cidade. O concelho é constituÍdo por

27 371, alojamentos famiiiares clássicos (1NE,2018). A idade media dos edifícios
do parque habitacional do concelho do MontÌjo à data dos últimos censos é

de 41,29 anos, ainda que29% do parque habitacional tenha mais 50 anos. A

proporção de edifícios muito degradados em 200L era de 3,4% e em 2011de
1,93%, revelando uma melhoria no estado do parque habitacional. No entanto,
se incluirmos os edifícios com necessidade de grandes reparaçÕes, a proporção

ê de 4,32y" de acordo com os Últimos censos.

Devido à sua tccatizaçàc gccSiáÍtca c accsso ô capital. constitui-sc êLualnlente

um território estruturante da Area ÌvletropolÌtana de Lisboa.
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No âmbito das áreas sinalizadas com famílias a viver em situação de carência
habitacional, destaca-se o parque de habitação social municipal, nomeadamente
os bairros do Esteval, da Caneira, Novo do Esteval, Empreendimento Social da

Lançada, do Afonsoeiro e da Atalaia, três habitaçÕes sociais na freguesia de
Canha, e uma habitação na Caneira. De índole privada, 44 pátios dispersos pelo

concelho. B oátios na Unráo clas freguesias cle N4ontijo e Afonsoeiro iclenlifrcarjos

com potencial de reabilitação e 36 em núcleos degradados.

Algumas destas áreas estão sinalizadas na Operação de Reabìlitação Urbana,
assim como na Área de Reabilitação Urbana (ARU) do município, que destaca a

área envolvente do Núcleo Central na qual permanecem pátios construídos até
aos anos 60, e o Bairro do Afonsoeiro.

2.7.7.2. DTMENSÃO/TTPOLOGTAS

Olhando para a dimensão e tipologias do parque habitacional, de acordo com os

últimos censos, e comparativamente com os concelhos limítrofes, o concelho do
Montijo situa-se entre os concelhos com os alojamentos de menor dimensã0, com

superfície media útil de 7Q2,73m'.

Esta informação está alinhada com o número de divisÕes dos alojamentos familiares
clássicos de residência habitual dado que na sua maioria (41.%) são constituídos
por 5 divisões e 33% por 4 divisÕes. Ao nível das novas construçÕes (201.1.-201.8)

as tipologias incidem sobretudo em T3 (41%) ef2 (.4%).

Ìabela 2 - Alojamentos familiares clássicos de residência por escalão de divisoes

2,7,7,3, ESTADO DE CONSERVAçÃO
O município do lvlontijo lem um rnapeamento relevante dc seu eCificado.

nomeadamente no que diz respeito aos complexos de habitação social e a uma

tipologia de habitação operária característica do concelho, denominada de pátios,
que tem uma presença física assinalável, apesar de escondida por trás de muros,
na sua área urbana. Alem de levantamento no local e de variada documentação,
é importante ressalvar a tese da autoria do Arquiteto Nuno Miguel Ramos Pena,
("Pátios No Montijo: Um Contributo Para Uma Comunidade Mais lntegrada"), que

com um enquadramento histórico, físico, social e um levantamento dos variados
núcleos, oferece uma base de trabalho importante para a presente análise.

Neste contexto, a avaliação será por força dividida em dois grupos: a habitação
socíal do Montijo, com os bairros e empreendimentos de habitação social da
Caneira, Atalaia, Lançada, Afonsoeiro, Novo do Esteval e Esteval, no qual a gestão

pública de maior parte das unidades de habitação permite uma avaliação mais
sistematizada, embora com diferentes estados de conservação dentro dos conjuntos,
fruto de circunstâncias associadas à propriedade, o que levará inevitavelmente a

uma ciassrficacác generaiista de uma realidade nem sempre horn0genea: o seBUnd0

grupo, maís disseminado e de propriedade privada, reporta aos Pátios, no qual

o estudo acima referido e a aferição de exemplos por amostragem, permite ter
uma ideia transversal desta tipologia e categorizar o atual estado de

conservação com base na tabela usada no quadro do NRAUI (Excelente; 4 Novo Resime

Born. Medio: Mau: Pessimo). as clas:ificaçóes deverão ser ês seguintes. tÏê'íSno""nto

NO DE

DlvrsÕEs 1, 2 3 4 5 6 7 I 9
10 ou

+

NO DE

ATOJAMENTOS
79 345 1,567 6720 8398 1905 710 310 707 102
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> Bairro da Caneira, com estado de conservaçáo de Médio.

Numa análise estrita do estado de conservação, o Bairro da Caneira, com 121

fogos e de construção de 1976, há a destacar, o estado aceitável das consÌruçÕes,

apesar de estarem no patamar mais baixo no contexto da habitação social do

Montijo. Esta avaliação não invalida as evidências relacionadas com a qualidade

construtiva menos exigente, resultado das opçoes e limitaçoes económicas que

guiaram a conceção e construção à epoca, possíveis de observar a olho nu com a

distinção ciara dos panos de alvenaria e da estrutura sob o reboco nas paredes

exteriores. No entanto, a conservação aceitável em alguns dos blocos, que parece

ser resultado de um esforço de manutenção, não mitiga totalmente necessidades
de reabilitaÇào profundas. .! que diz respetto as quesioes de regualiftcaÇào do

edificado, nomeadamente na íelacáo espaçc público adjacente. nos paramenlos.

nas questoes associadas à eficiência termica e de acessibiliclades. As cìtnâmicas

associadas com as vicissitudes sociais ao longo da sua história, o seu carácter
periférico e os constrangimentos construtivos não são impeditivos de um estado de

conservação menos negativo do que em situaçoes análogas noutras áreas do paÍs.

o Bairros Atalaia ê Lançada, com estado de conservação de
Médio.

Os empreendimentos de habitação social da Atalaia e Lançada, com 12 fogos em

cada conjunto, com projetos que se inspiram na imagem do Bairro da Caneira,

apesar de posteriores, partilham com este último muitos dos problemas indicados
e uma avaliacào dc estado de conser'.ração similar por influencia das mesmas

forças. Elemento distintivo destes baìrros é a sua reduzida dimensão e integração
uu ruLruu :ri.tarru crrvuivurrrc. ioi :rgr riirL= ,-uc d t-1uc ,riotlc Ju =>p"çu puu',tu
adjacente é.eflexo da área em s,e çue as rnter'/encÒes sáo em plmerrê análise

no edificado e que qualquer alteiação mais signiftcaliva:'ìc esDaço público terá

de ser integrada numa operação mais extensa no territorio.

o Ëlrrplscrrriirrrçriiu de irovrrogow )v!rqr ur arwrrJúÈirú, iúrii
estado de conservação de Médio/Mau.

O empreendimento de habitação social de Afonsoeiro, com 96 fogos, de 1983, tem

uma a'raliação rnecra bai:{a. no ecifrcadc. pors e:risível o esforço e investimento
positivo já efetuado anteriormente no espaço público pedonal de distribuição e

de apr-cpriação entre CIocos. C edificaio, sobretudo ras íachadas v'ir-adas pa|a o

espaço pÚblico apresenta em muitos casos um estado de conservação já menos
posìtivo, a exigir uma intervenção mais profunda, que englobe as melhorias
construtivas, termicas e de acessibilidades, interiores e exteriores e compreenda

as propriês caracterÍsticas do projeto, em que a individualidade dos acessos das

fraçÕes com o espaço público tem levado a apropriôçÕes e adaptaçoes por parte dos

habitantes, que por força de recursos económicos limitados, levam a intervençÕes
frágeis conslruIrvamenle e que cjesqüa]tlicam a rrntgem rle conlunto e a Dercecào

Considerando que o MunicÍpio não detém a propriedade integral de nenhum dos

edifícios (sendo proprietário apenas de alguma ou algumas fraçÕes), tem sido
lmpedido de realizar in,/estimenïos qralifrcacjoíes que operou nouÌros espaÇcs.

. Bairro do Esteval, com estado de conservação de Médio.

O Bairro cjo Fs{evâl com 206 fogos. eclificacc no àmbrIc cc Programa Espectal rle

Realojamento (PER), destaca-se pela sua dimensão, pela sua integração física no

teciclo -fbôno. enquadramento sorial adlãcente clìversticado, tem uma avaltaçàc
media n0 estado de ccrservaçao As neces:idade: de req,.alrficêçáo constrult'./ê.

termÌca e de acessibilidades são compagináveis com as indicadas para as situaçoes
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anteriores. Algo relevante para este conjunto e que tambem e observado noutros
e o nível de conservação e de desgaste das áreas comuns, que por vezes é inferior
ao interior das fraçoes ou mesmo da condição das fachadas exteriores, e que se
podem transformar em fatores negativos na conservação geral e na relação dos

habitantes com o edif ício.

" Bairro Novo do Esteval Novo, com estado de conservaçáo
de Médio.

O Bairro Novo do Esteval, com 100 fogos, e o empreendimento de habitação
social mais recente. O estado de conservação medio, expectável pela menor idade
deste empreendimento. que influiu conseguentemente nas opçoes constÍutivas
tomadas em fase de projeto e que reduz algumas das patologias observadas
noutros conjuntos habitacionais, não mitiga todas as questÕes sinalizadas. Alem
das questÕes óbvias a melhorar, como as acessibilldades, o sistema de construção
metálica com paredes leves interiores e exteriores tornam-no mais suscetível a

um desgaste, nomeadamente de impacto, que ejá possível observar nas áreas

comuns. Aspeto positivo associado ao projeto e às opçÕes estrategicas associadas

é a integração numa área de consolídação e expansão urbana e de imagem do
edificaio. que perm;tiu ladear esie empreendimento de equipamentos socrars.

comerciais e de habitação de iniciativa privada, diminuindo os riscos de estigma-
tização e aumentando os cuidados com a conservação, derivados da integração
e controlo social.

o Pátios, com estado de conservação de Péssimo.

A realidade dos pátios, caracteriza-se genericamente por estruturas de habitação
operária que deram !'esposta ao enorme fluxo de habitantes oue se instalcu no

Montijo nos anos 40 e 50 do século XX, em que atrás de uma habitação ou muro,
no interior dum quarteirão ou logradouro se organizam núcleos de pequenas

unidades, bastante precárias na sua dimensão, qualidade construtiva - mesmo as

de alvenaria - e com condiçoes de habitabilidade e salubridade muito reduzidas,
com partilha ou ausência de instalações sanitárias privadas em muitos destes
núcleos. O carácter quase invisível desta realÍdade ao percorrer as ruas do Montijo
não permite aos olhares menos atentos ou conhecedores aferir da dimensão
deste fenómeno. Com base no levantamento efetuado na tese de 2010 "Pátios

No Montíjo: Um Contributo Para Uma Comunídade Mais lntegrada", é possível

contabilizar 14 áreas, das quais 13 na zona Oeste do concelho, com um total
de271. pátios e 1352 habitaçoes, o que perfaz uma média de 5 habitaçÕes por
pátio. Esta realidade, muito extensa, esconde tambem um grau generalizado de

conservação muito baixo, inerente às fracas condiçÕes físicas das construçÕes. A

imagem e condiçÕes mais positivas visÍveis, por exemplo, no Pátio do Padeiro,
na Rua Humberto de Sousa, inclusive a continuidade do espaço intersticial com

o espaço público exterior tornam-no mais uma exceção e uma exaltação da

dimensão romântica deste fenomeno que uma situação comum no presente.

Note-se, contudo, que estamos a falar de património privado, incumbindo aos
prcprietár-ios a necessária conser,ração do ediÍcado.

2,7.7.4. U5OS/OCUPAÇÃO DO ESPAçO

De acordo com o regime de ocupação dos alojamentos familiares clássicos de
residencla habit,.:al à data dos úlïimos censos. ve!'ifica-se que a maioria (69't) e

ocupada pelo proprietário ou coproprietário. Os restantes regimes de ocupação
dividem-se em proprietário em regime de propriedade coletiva de cooperativa
de habitação (1%), arrendatário ou subarrendatário (23%), e outra situação (7%)

(rNE,2011).
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No que diz respeito è ocupação, 1.4,82% dos alojamentos familiares clássicos
estavam vagos à data dos últlmos censos.

No âmbito da visìta ao parque habitacional do concelho, nas áreas de intervenção
pr-ior-rtária os rsos sàc difer-enciad,rs 3e acal-da corn ôs carar:eíist:cas denogr-áficas

dos seus residentes. A este nível estamos perante duas realidades diferenciadas,
que são os bairros e empreendimentos socìais VS os pátios de índole privada.

No que dÌz respeito aos bairros sociais, dada a sua inserção territorial de forma
integrada no restante tecido urbano, não existe uma limitação em termos de acesso

e distância aos serviços e equipamentos, nem uma cÍrcunscrição permanente das
pessoas às habitaçoes Senclo ce.to que os rdosos iêm sempre naior cìifrculdade
de locomoção e condiçÕes de saúde mais debeis - o que por vezes suscita pedidos

de troca de habitação, para andares mais baixos - uma grande fatia da população

residente nestes edifícios corresponde a crÌanças com idade inferior a 15 anos

de idade (cerca de 36%).

No que diz respeito aos pátios, na sua generalidade, somos confrontados com
espaços mais degradados e insalubres, resultado da idade das construções e das

caraterísticas do uso do espaço habitacional e circundante. No êmbito da análise
de terreno, não foi observável nestes casos, população a ocupar as áreas exteriores
comuns e cri'cundantes. sendc tambem mars rj:Íicri o acesgo e rdentrfrcãçao cjas

várias entradas para zonas habitacionaìs de pétios.

2.L.2. ANÁLISE DAS ÁREAS HABITACIONAIS MAIS DESFAVORECIDAS

Os dois grupos aqui ilustrados, habitação social e os pátios, terão por força das

SUdS CarActeflSIrCAS, OesailOs e AOOrOa8en5 OrlerencrAOaS pArA OAr reSpOStA

ao mesmo problema - dar uma habitação condigna a uma população mais
desfavorecida económica e socialmente, sujeita a uma pressão imobiliária
assinalável e com expectativas de aumentar no curto, médio prazo, por força
no novo aeroporto do Montijo.

No caso da habitação social, com os bairros e empreendimentos sociais da Caneira,

Atalaia, Lançada, Afonsoeiro, Novo do Esteval e Esteval, existem aspetos positivos

a realçar. O enquadramento urbano, no qual a inserção no tecido urbano mitiga
fenómenos de exclusão e estiBmatizaÇão, como tantas vezes observado noutros
locais. Essa continuidade e relação direta destes conjuntos habitacionais com o

tecido urbano permite fenómenos de apropriação e contaminação positÌva de
hábitos e comportamentos na utilização do espaço público, promovendo uma urbe
interclassista, consequentemente mais comunicante e coesô. Outro aspeto positivo
que foi possível observar e a dimensão generosa dos fogos, não usuais na habitação

social e que permite níveis de conforto, adaptabilidade às exigências e alteraçÕes

dos núcleos familiares que as habitem ao longo do tempo. A somar a estes fatores,
a concetac ccnstrutr\/a destes ccr.luntos. que cor':niuêncra Ce uma manutençao

atenta, tem permitido um nÍvel de conservação aceitável, indica que a opção mais

racioral será a cr:nsolidaçao e requèlificaçàc desies i:airrcs. cÌi'lr'lzardo recursos.

A recUalificôcãc desies acnlun{os rletrerá ter em conÌa as segijj.ies quesioes

. Questão construtiva e de conforto termico exigem
abordagens que tenham em conta os objetivos, sobretudo ao

nível de soluçoes passivas, que se enquadrem nas exigências
regulamentares atuals, de forma a solucionar as patologlas,

as questÕes de manutenção e sobretudo aumentar o conforÌo
termrao e a efìciencia ene'geiica com óc'.rios beneÍ cios em

termos económicos e de saúde para a população;
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. A adequação em termos de acessibilidades no âmbito do

D.L. 163 de 2006, relativa ao acesso aos edifícios e habitaçÕes

dado que a passagem do espaço público à soleira das mesmas,

e a ausência de instalaçÕes mecânicas que permitam aceder
aos pisos suoeriores, coloca dificuidades cle iocornoçào as

pessoas mais velhas.

Figura 1 - EdifÍcio no Bairro da caneirã Figura 2 -EdifÍcio no Empreendimento
social do Afonsoeiro

Quanto aos pátios, a análise incide em duas fases. A presente e a potencial

fJo presente. a composição física do e.liÍicacJo. tal comc anoïado na anál,se do
estado de conservação encerra problemas que deverão ser tidos em conta em
qualquer intervenção. A reduzida dimensão das habitaçÕes, que obrigará a ex-
tensÕes ou agrupamento de habitaçÕes que possam comportar áreas adequadas
e instalaçÕes sanitárias. As questões construtivas, já relevadas no ponto 2.1..1..3,

com consequentes pessimas condiçoes de salubridade, decorrentes das fracas
condiçÕes das construçÕes e envolventes, com impacto nas condições de saúde dos

ocupantes, deverão ser ultrapassadas com intervençÕes de fundo, para responder
às questÕes de solidez estrutural, construtiva e conforto termico exigidas.

O totenciai inerente a estas estruturas. os pátios, e releì/ante para as desafios
que se avizinham para o Montijo. As qualidades intrínsecas destes espaços
semipúblicos, de "convivialidade, ... privacidade, ... adaptabilidade, ...apropriação"
que cosem a malha urbana e com uma pegada significaliva nc terido urbano
consolidado, abrem espaço a uma área de promoção privada de reabilitação e

de regeneração muito extensa e que permite albergar programas diferenciados
de habitação. Desde a resposta a famílias, a habitação para jovens, para idosos,
em regime de co-living ou residências assistidas, à acessibilidade facilitada pelos

edifícios terreos, aos espaços semipúblicos de convívio, à comunicação direta
com a malha urbana e aos serviços de proximidade, que combata o isolamento
e a exclusão e que poderão promover uma coesão social intergeracional e um
território 4:ô,s q.ialrfi caco.

:.Ìn!a mìqfni
IDI -lj! 19 jmDrt)

:13 v ; !l lo !)aiq-ra
nlb llcionl

FceÌe lmagens
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ABR, 2O2 1
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2.1.3. FATORES RELEVANTES NO DESENHO DA ESTRATÉGIA

LOCAL OE HABITAçÃO
2.t 3.1. OPçÓES A EVTTAR

Este ponto incide sobre a necessidade de sínalizar e evitar repetir erros passados

ou replicar estratégias que tendo sido devidamente enquadradas no paradigma da

epoca. iefletem-se hnle. em resrltacios rnsaf sfatórrns, tã1io car-a c aronìotor conìo
parô os habitantes. Estas observaçÕes tambem servem como guias pôra o caso

de s: tlellicar a necessidade de tfomaver-halrtaÇàl notia de iniciaii'za iill,ca

Dimensoes e rigídez tipológica - A opção recorrente de áreas mínimas, por vezes

abarxo das indicadas em Regularncnto 6eral das adrírcaçoes Urbanai (RCtU) poic.ria
fenomenos de sobrelotação, de desgaste mais acelerado da habitação e redução

das condiçÕes de habitabilidade e salubridade. A rigidez tipológica da organização
interior, ditada pelas questÕes de poupança económica de espaço e custo, leva a
soluçÕes de organização interior rÍgida, que impedem sem intervençÕes custosas, a

adaptacào às dinámicas familiares e alteraçoes do perfiidemográftco da icpulaçáo

Qualidade construtiva e conforto térmico - A construção de baixa qualidade, opção

de perspetiva económica de curto prôzo, no qual se faz a anélise do investimento
exclusivamente centrada no custo de obra, ao inves de uma análise de custo tendo
em conta o ciclo de vida do edifício, a sua durabilidade, e os custos de manutenção
associados. Esta decisão recorrente por construçoes com baixa qualidade e um

confcrto termico deficrente, levou a cue num aurto espaco iempo.-ã1. muitos
rn',/estimentos se revelem desadeq'..;ados ou em fim de,;ida iti!. Paralelamente,

o baixo conforto termico e qualidade construtiva dessas habitaçoes, diminui
drasticamente as condiçoes de habitabilidade e tem consequências diretas na

sauoe 0os seus naDrtante5, pooenoo por vezes ser razao 0eoilrranre e cumulailva
nos esforços de reinserção em sociedade e no mercado laboral.

lnserção no território e articulação com espaço público - É Íundamental evitar
eCificado com lccalizacoes periÍericas relativas a polos Ce ser'.riçcs e comercic. para

mrugar os constrangrmentos oe mobirroaoe normaimenre assocìaoos a popuiaçoes

mais desfavorecidas O al'âsÌamento íísico e ur':.a defirient.- articulacão corÌ1 o

tecido urbano/rural, visível na relação com os espaços públicos e semipúblicos
adjacentes, reforçam a exclusão social dos habitantes destas áreas.

Conceito habitação básica - A noção de habitação básica foi nas últimas décadas,
por constrangimentos económicos e materiais, muitas vezes sinónimo de abrigo
ou de unidades de baixa qualidade, desarticuladas do território. Essas opções
levaram a gue a habitação de promoção pública, instrumento que deveria servir
de mola de políticas públicas para coesão social, como um espaÇo de segurança,

conforto e inclusão, muitas vezes, se tenha limitado a intervençÕes com requisitos
minrmos que io final aproÍundarl a excltjsáo e ê esiÌgmôtrzacàc rle uma stgnifi631ir7s

parcela da população e do território.

2.1..3.2. ES PEC r Fr Cr DADES DA PO PU LAçÃO/TERRrrÓ Rr O

O municipio do Montijo, parte da Area Metropolitana de Lisboa (AML), com 56.887

habitantes (Pordata,2018), caracteriza-se por uma densidade em linha com a de

Portugal (I/ontijo 163.2 hab./km2; Portugal - 11i,4hab./km2;. mas significalivamcnte

inferior à media metropolÌtana de 944.0 hab./km'z (lNE,201B). Este desÍasamento
der-nigrálrco com os !'esiantes i-r;nicipios netropoliïanos coce ser explicado pela

sua rara descontinuÌdade territorial, A oeste, nas margens do Tejo, encontra-se a
porção mais diminuta do território que é igualmente onde se encontra a sede do

concelho e a área mais urbanizada. A este, encontra-se maior parte dos 348.62
km'de território. Esta parcela, que compreende as freguesias de PegÕes e Canha,

Relatório da Estratégia Local de Habitação do Município do Montijo



MUNICíPIO DO MONTIJO

caracteriza-se pelo seu carácter rural e pouco povoado, albergando apenas cerca
de 10oo da populaçáo, profrnCamente disperso e com uma extensa ár-ea geogr-áfica

lnsericio no Arco Rrbeir.ho Sirl ria At4L. entÍ-e os cJois alr.rvessamentos flu,rrars.

e corr urrìa oro8r arra gue não levanta desafios sigrìificalivos na apr-opr-iaçao e

ìnfraestruturação do território, o município do Montijo partilha com alguns dos
outros concelhos vizinhos da Margem Sul as vantagens da proximidade ao grande

centro e tambem das desvantagens associadas ao carácter periférico, se bem
menos marcadas comparativamente a outros concelhos. A dimensão ambiental
do território e algo a salvaguardar e a preservar como uma mais valia, num
contexto metropolitano de áreas desqualificaclas e contaminacjas ômbienlalmente.
As dinâmicas e as transformaçÕes que poderão advir da construção do novo
aeroporto do Montijo, complementar ao aeroporto Humberto Delgado, ao nível
da pressão urbanística, infraestrutural e habitacional acarretam um potencial
transformador que em Portugal ocorre a íntervalos de meio seculo. A coesão e
qualÍficaÇào lerritorial e social do Montijo têm por isso instrumentos raros de

transformação em vista.

2,7,3.3, CONDICIONANTES ECONÓMICO/ESTRUTURAIS
Existe um conjunto de condicionantes económico estruturais, que em larga escala

explicam o estado do parque habltacional mais degradado.

Com o aumento da procura e consequentemente dos preços das habitaçoes,
assiste-se ao disparar de preços no arrendamento de habitaÇÕes degradadas e
com parcas condiçÕes, nomeadamente dos pátios.

O parque habitacional público apresenta fragilidades construtivas, que com as

formas de ocupação da população residente, necessita permanentemente de
intervenções frequentes de recuperação e reabilitação. Apesar dos avultados
investimentos realizados pela autarquia desde a construção de cada um dos bairros
de habitação sccial e do irabalho de acompanhamento e fiscalização r-ealizado.

a sua manutençào iem sido um desafio. Seja pelos custcs. seja peios usos gue a

população lhe dá, contribuindo para um desgaste e degradação mais acelerados.

O aumento da população e da procura de habitação, fez com que o tecido urbano
se estendesse para as periferÍas, onde os preços eram acessíveis e onde havia
potencial para construção de novas habitaçÕes. Esta dinâmica urbana arrastou
consigo e pressionou os serviços para obedecerem a esta tendêncía, o que
contribuiu para que o centro da cidade mais antigo se encontre mais degradado
e muito dele devoluto, não sendo recuperado pelos proprietários. No entanto,
com a construção do aeroporto, esta é uma tendência que deve inverter-se por
força das dinâmicas do mercado, ainda que os preços praticados possam ser uma
problemática enquanto resposta à população resÍdente que atualmente não tem
acesso è habitação. A este nÍvel será fundamental desenvolver uma resposta
à tendência de aumento da procura no município de acordo com a capacidade
linanceira rtas familias. Outre quesÌão relevante prencle-se com a tendência de

aumento de deslocaçÕes pendulares no município com impacto direto no tráfego
e maior exigêncía ao nível das acessibilidades no concelho.

Estas questoes sào rele.rantes. impondo-se riesafios õo rível da continuidade de

uma boa inserção das áreas assinaladas como prioritárias no território.

Além das habitaçÕes que necessitam de intervenção, e de destacar as situaçÕes

das famílias que mesmo com parcas condiçÕes, não têm resposta habitacional,
nomeadamente as 48 famílias que não sendo proprietárias nem arrendatárias,
residem em locais cedidos por outrem, 10 das quais em alojamentos não clássicos.
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Uma intervenção no âmbito das necessidades assinaladas deve ter em atenção as

condicionantes económico estruturais que acarretam, nomeadamente:

. O processo de realojamento, sempre que as intervençÕes
a realizar o impliquem e a permanência das famílias noutro
local ate à conclusão dos trabalhos. lndependentemente do
tipo de solução a realizar é necessário garantir habitação de
permanência das famílias até que as intervençÕes estejam
finalrzadas. l'{ern todas terão suporte Íamiliar e comunitário
para esta fase de transição.

. A pressão do mercado imobiliário e dos preços praticados.

O investímento em aquisição e reabilitação por parte de

empresas privadas ou pessoa síngular não está direcionada
para as famÍlias em situação de carência habitacional,
potenciando a reprodução do desencontro de preços e

capacìdade nnancerrê dos agregados.

. Constrangimentos de mobilidade existentes nos fogos
sinalizados, associados sobretudo à época construtiva,
coloca desafÍos à população idosa que lá habita. Nos casos

em que os acessos implicam escadas e em que a ausência
de condiçÕes agrava as tarefas diárias básicas de higiene e

cuidados de saúde.

. Embora seja visível um trabalho sólido de integração
social, os usos carateristicos da população a ocupar as areas
a reabilitar acelera o seu processo de degradação, indicando
a importância de um processo de responsabilÍzação e de
gestão das suas necessidades no desenvolvimento das

soluçÕes habitacionais.

. Dimensão das habitaçôes mais antigas, nomeadamente
dos pátros, revela nào ser suficientes paía satisfazer as

necessidades habitacionais das famílias, comprometendo a

mobilidade no interior.

. Elevada percentagem de proporção de alojamentos
familiares clássicos vagos no concelho, correspondente a

74,82%, em particular no centro histórico (1NE,2011).

. A construção do aeroporto do Montijo irá impactar a

dinâmica habitacional do concelho. Ao trazer a construção de

novas ligaçoes de acesso à cidade e a necessidade de mais
postos de trabalho para o concelho, será ínevitável o aumento

da procura habitacional em larga escala.
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Figurâ 4 - Condicionantes económico estruturais lnerentes ao parque habitacionâl e
situaçÕes de carència sinallzadas

2.1.4. HISTÓRICO DO MUNICíPIO - MEDTDAS DE INTERVENçÃO COM

IMPACTO NO PARQUE HABITACIONAT
Reconhecendo a importância da habitação na promoção da coesão e da inclu-
são sociaÌs, da integração e da igualdade de oportunidades para as diferentes
comunidades que constituem o concelho, a autarquia tem vindo a realizar um
conjunto de açÕes variadas. Além da resolução de carências habitacionaÍs foÍ
desenvolvendo também um trabalho social de inclusão e de capacitação das
pessoas mais vulneráveis fundamental no sucesso dos realojamentos realizados
e da integração social das famílias que residem no parque de habitação social
do município.

Durante a década de 90 foram construÍdos 1.44fogos de Habitação Social (1992)

atribuídos no âmbito de concursos públicos. Realizou-se nesta altura o primeiro
recenseamento de casas de pátio no concelho do Montijo.

Mais tarde a Autarquia, adquiriu no Bairro do Esteval com 206 fogos de custos
controlados (1994) que estavam disponíveis no mercado, realizando os 206
realojamentos até finais de 1996.

Dada a importância de capacitar as famílias realojadas, foram aprovadas 2
candidaturas no âmbito do programa lntegrar dirigidas aos bairros de habitação
social com maior número de famÍlias (Caneira e Esteval). Este programa visava
precisamente a facilitação da integração dos novos residentes nos bairros atraves
de açÕes de sensibilização e formação. Foram assim capacitadas 268 pessoas.

No final dos anos 90 e início dos anos 2000 foram evidenciadas necessidades de

manutenção, realizando-se 243 intervenções e obras de conservação nos diversos
bairros ao nível das fachadas e coberturas.
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Neste período a autarquia viu aprovada a candidatura no âmbito da Renovaçao

lJrbana financiada pelo F:D!Rs erie 0ÊirlrLrr a iertJ.l,rÍcaÇão Jos tla r''os socla s.

com a criação de novos equipamentos (Centro SocÍal do Esteval, os

Edifícios do Pisca do Esteval e da Caneira, a sede da Junta de Freguesia s Funco Euroceu de

do AfonsoeÌro), bem como a melhoria dos equipamentos desportivos DeestrM vìmento

e de lazer no Bairro do Esteval e a recuperôção do moinho junto ao

Bairro da Liberdade.

Ao nível da integração social, foÌ aprovada a candidatura no êmbìto do Projeto

de Luta Contra a Pobreza (PISCA Caneira e PISCA Esteval), com vista à integraçào

social de crianças, jovens e respetivas famílias. Realizou-se tambem a atualização

do recenseamento de casas de pátio no concelho.

0 programa PER - Programa Especial de Realojamento - que pretende a erradicação
de Barracas foi concluído 2002 com o realojamento de 100 famílias. A partir de

2001 ate ao presente foram efetuadas várias empreitadas de recuperação, 959
lntervençÕes e mais de 200 realojamentos.

Recentemente foi tambem realizada uma empreitada de recuperação de exteriores
no êmbito do Portugal 2O2O no Bairro da Caneira.

No trabalho de desenvolvimento social foram aprovadas candidaturas no êmbito
do Programa Escolhas/Alto Comissariado para as Migraçoes com o objetivo de

contribuir para o desenvolvimento, integração e autonomÌa das crianças e jovens

entre os 6 e os 30 anos e famílias nos bairros do Esteval de dezembro de 2006
ate dezembro de 201.2 e no Bairro da Caneira de janeÌro de 2013 até à data.
Foram arnoa aprovaoas canoroaruras no barrro oo tsreval, com o oojervo oe
promover a inclusão social ativa dos cidadãos de forma multissectorial e inte-
grada, pretendendo combater a pobreza persistente, particularmente a infantil,
nomeadamente, o Programa CLDS + Roda Livre /2013 - 2015),o Programa CLDS

3C Roda Livre (201.6 - 2Ot9) e o "CLDS 4C". Desta forma tem sido desenvolvido
um traoaiho conrinuo junro oas Íamírias mais vuineráveis no seu oem-esrdr e

integraÇão social.

Tão relevante como as açoes levadas a cabo pela autarquia no parque de habitação
social e jrnio das Íam:lias e a polÍtica fiscal que Iem sidc segu:da. peímrirndo a

efetiva devolução de rendimentos às íamÍlias: aqui avulta, não so o chamado.lMl
familiar' que tem sido praticado, como o progressivo abaixamento da própria

taxa de lMl, dentro do limlte legal das possibilidades de atuação do município. lsto
sem fai:r nas mecidas especiiicas er-je fcram adc{adas no ámbrto da pancemra

de CoVID-19, de que se destôca a "isenção" de rendas a todos os locatários de

arrendamento apoiado do Município durante os meses de abril, maio e junho.

Com o intuito de produzir efeitos no cumprimento dos objetivos6 CeÍlnicos
em Operação de Reabilitação Urbana do concelho do Montijo, foram
deinicÍ;s mecjidas especiÍcas aplicá,;ers a gener-alicìade cc: eciííc,os
localizados na Area de Reabllitação Urbana do Montijo designadamente:

6 Ver anexo 3
páBina 84.

Ao nível do lmposto Municipal sobre lmóveis - lMl

1. Os predros obleto de 'eabilrtacào -rbanisi;ca ficó.r: isenÌos de lh,,ll oelo
periodo de cinco anos a contar do ano, inclusive, da conclusão da reabi-
litôcáo ídecisàc corr basc no EEF. atÍ." 71'n'' 7t. sendc esia ceitiírcada
pela Câmara Municipal (conforme EBF, art.o 45.4 n.o 3).
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2.As taxas do lMl dos prédios degradados são agravadas em 30% (decisão

baseada no ClMl, art.o 112, n. oB)

3. As taxas do lMl dos prédios em ruÍna e dos devolutos há mais de 1 ano
são elevadas para o triplo (conforme ClMl, art.o t12, n.o 3 e n.o 16).

4. As disposiçÕes dos números anteriores não são aplicáveis aos prédios
que, para cumprimento dos objetivos desta ARU, se pretende venham a

ser demolidos.

Ao nível do lmposto Municipal de TransaçÕes - IMT:

As transaçoes de predios rntegrantes da ARU ficam isentas de IMT quando

a) A aquisição se destine à reabilitação, desde que a obra se inicie até três
anos após a aquisição, sendo a reabilitação certificada à posteriori pelô

Câmara Municipal (conforme EBF, art.o 45, n.o 2 e 3).

b) A aquisição se destine a habitação própria permanente e corresponda
à primeira transação onerosa após reabilitação (conforme EBF, art.o 71,
n.o 8).

outras disposiçÕes fi scais:

Em conformidade com o Estatuto dos Benefícios Fiscais, a tributação associada
à reabilitação de prédios integrantes da Área de Reabilitação Urbana goza dos
seguintes benefícios:

a) Fundo de lnvestimento lmobiliário criado para a reabilitação de prédios

da Área goza de isençÕes de IRC (EBF, art.o 7I, n.o 1 a 3) e de deduçÕes

em IRS consequentes (EBF, art.o 71., n.o 12 a 16).

b) Encargos de reabilitação até 30% do total e até 500 € são dedutíveis na

coleta do IRS (EBF, art.o 7I, n.o 4).

c) Rendimentos prediais e mais-valias de prédios reabilitados podem ser
tributados à taxa autónoma de 5% (EBF, art.o 71, n.o 5 e 6).

2.1.s. SíNTEsE
De acordo com os objetivos:

Dimensão

O parque habitacional é composto por 27371alojamentos
familiares clássicos (lNE, 2018).

A superfície media útil dos alojamentos corresponde a
L02,73m'z, de acordo com os últimos censos.

Quanto ao número de divisÕes dos alojamentos familiares
clássicos de residência habitual na sua maioria (41%), são
constituídos por 5 divisÕes e 33% por 4 divisôes.

Ao nível das novas construçÕes (20I7-2OI8) as tipologias
incidem sobretudo em T3 (41%) ef2 {ú4%).

lnstituto Nacional
de EstatÍstica

CARATERIZAçÃO DO PARQUE HABITACIONAT FONTE

48R.2021 pg. 25 de 89



*

Usos - forma
^ -^Ài-^ lÂs r LÈ.r.i: vr

ocupação, lotação

Os alojamentos familiares são maioritariamente (69%)

ocrrparlos nelos proprietários. Os restantes regimes de
ocupação dividem-se em proprietário em regime de
propriedade coletiva de cooperativa de habitação (1%),

arrendatário ou subarrendatário (23%), e outra situação (7%)

1,4,82% dos alojamentos familiares clássicos estavam vagos à

data dos últimos censos.

No ambito da visita ao parque habitacional náo se verificaram
ci+r rr.Âôç da lni:r5n awro<cirr:
J'lvuYvlJ v! tvrvlvv

lnstituto Nacional
de Estatística

visita ao parque
habitacional

2.2. Oferta e procura
Pretende-se agora proceder à descrição da dimensão da oferta e da procura. Em

termos de oferta o objetivo é dar conta do número de fogos vagos, número de

edifícios com licenciamento, tipologias dos edifícios, preços de venda expectáveis,

número de edifícios para venda/arrendamento, e localizaçã0. Ao nível da procura,

pretende-se uma análise do crescimento populacional, movimentos migratÓrios,

tipologias dos edifícios, preços praticados, número de edifícios para compra/
arrendamento e local ização.

2.2.1. DESCRTçÂO OA DIMENSÃO DA OFERTA

2.2.7.7. EVOLUçÃO DOs PREçOs

Compra: Atraves da análise da evolução dos preços de venda de habitaçoes no

conceiho. verifica-se o acompanhamento da tendencia nacional ca subida de
preços no período entre 2016 até ao primeiro trimestre 2019. A este respeito
regista-se um aumento progressivo da variação de preços anual de venda por m',

dado que se reflete num autnento de 19:á entre 2016-2017 e etn utn aunrcnto

de 10% enïre2017-201.8. Comparando o primeiro trimestre de 2016 com o de

2019, o valor mediano das vendas aumentou 43%.

A Ídade média dos edifícios do parque habitacional do
concelho do túontijo à data dos últimos censos e de 4I,29
anos, ainda que 29% do parque habitacional tenha mais 50
anos. A proporção de edifícios muito degradados em 2001 era
de 3,4% e em 2011era de 1,93%, revelando uma melhoria no
estado do parque habitacional. No entanto, se incluirmos os
edifícios com necessidade de grandes reparaçÕes, a proporção
e de 4,32% de acordo com os últimos censos.

As zonas residenciais das famílias sinalizadas compÕem-se por
cerca de 659 fogos de habitação social, cuja idade habitacional
é superior a 30 anos, à exceção do Bairro Novo do Esteval que
data do início deste século.

lnstituto Nacional
de Estatística

Visita ao pargue
habitacional

Documentação
Municipal -
"Habitação Social"

ldade

visita ao parque
habitacional

Novo Regime de
Arrendamento
Urbano

Estado de

conservação

De acordo com o quadro do NRAU, face ao seu estado
de conservação, o parque habitacional dos Bairros
Sociois do Estcval, Novo Esteval, Caneira, assim como os
empreendimentos de habitação social da Atalaia e da Lançada
oodem ser classifÍcados como Medio. O empreendimento de
habitaÇão social do AÍonsoeiro e classificaclo como esiando
entre o Médio e o Mau. E os pátÍos mais degradados, situam-se
na classificação de PéssÍmo.

CARATERIZAçÃO DO PARQUE HABITACIONAL FONTE
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Gráfico 1- Mediana das vendas por m' de alojamentos familiares
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No que diz respeito ao preço de venda por m2 em novembro de 2019, o mesmo
situava-se em media nos L555€ o m'?, o que corresponde a um aumento de 48%

face ao primeiro trimestre de 2019. Neste seguimento e comparando com a média
praticada no primeiro trimestre de 2019 na AML, o concelho apresenta preços

inferiores em 23%.

Das 5 freguesias que ronstituem o conceÌho, verifica-se que a Uníáo de Freguesras

da Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia e a que apresenta, em novembro de 20L9, o
maior valor de venda por m2, 1582€. A freguesia que apresenta maior número
de habitaçoes dísponíveis para venda atualmente, com cerca de 1248, e a de
Montijo e Afonsoeiro (tabela 1).

Gráfico 2 - Preço médio de venda por m'por freguesia
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Tabela 3 - Número de habitações disponÍveis para venda por freguesia

Atalaia e Alto
Estanqueiro-

-Jardia
Canha PegÕes Sarilhos Grandes

Montijo e
Afonsoeiro

Habitações 90 20 54 47 1248

:ontet ldeâ t5Ìa 2Cl9

0 aumento da procura habitacional junto dos grandes centros urbanos, principal-

mente em Lisboa onde a oferta de emprego é maior, juntamente com o registo de

aumento da especulação no setor imobíliário nos últlmos 5 anos, poderá explicar
a tendência do aumento dos preços no concelho.

Arrenclamento: No âmbito do arrendamento, o valor mediano das rendas por m',

no concelho aumentou 22% entre o período em análise. Comparando períodos

homólogos. verifica-se entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre
2019 um aumento de 15%, sendo o preço por m'do arrendamento em 2018 de

4.76 € e em 2019 de 5,47€ (lNE, 2019).

Analisando as diferenças de preços de arrendamento entre as freguesias do con-

celho (Gráfico 3), registam-se dados ôpenas na União de Freguesias de Montrio e

Afonsoeiro e na União de Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, sendo a

primeira a que apresenta um valor de arrendamento por m' mais elevado (5,64€)

no 10 semestre de 2019.

úráíicu 3 - Vaiur rtetiiotru da> r ettdos pur rtt'

2.o Semestre de 2077

1.o Semestre de 2018

2.o Semestre de 2018

1.0 Semestre de 2019

I Montiio

I uniao de freguesias de Atalaia e Alto-Estangueiro-Jardía

I uniao de freguesias de Montijo e AÍonsoeiro

No que respeita à comparação com os concelhos limítrofes ao nível de arrenda-
mento, o Montijo apresenta o segundo valor mais alto relativamente ao valor
mediano das rendas por m', sendo apenas superado pelo concelho de Alcochete

êm que o valor se situa nos 5,61€lm'?no primeiro trimestre de 2019. Contudo,

e comparando com os valores praticados na AML no primeiro trimestre de 2019
o valor mediano das rendas situava-se nos 7,54 €/ m'? (1NE,2019), observa-se
assim, que o m'no concelho do Montijo ë2,O7€ mais barato, sendo este mais um

fator poÌenciador de ÍixaÇão da população residente.

Fonte tNE. 2019

4.47 € 4./t1€ 1,52c

5.1 3€ 5,31€ 5.2{r€

5 47€ 5,64€
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Tabela 4 -Valor medíano das rendas por m2 nos concelhos limítrofes

10

trimestre
de 2019

Montijo Alcochete Moita Palmela

5,47€ 5,61€ 4,80€ 5,13€

Benavente Coruche Montemor-O-Novo Vendas Novas

3,95€ 3,63€ 3.53€ 3,56€

:onte: tNi. 20 l9

Relativamente ao valor medio dos preços dos predios transacionados, constata-se
uma oscílação nos últimos 9 anos. Entre 2009 e 2013 os preços decresceram
cerca de 25%. De considerar que nesse perÍodo Portugal esteve envolto numa
crise financeira que potenciou a descida da procura ao nível de imóveis e conse-
quentemente uma baixa nos preços transacionados. O concelho do Montijo não
fugiu esta tendência tendo-se observado uma queda nos valores transacionados
até ao ano de 20t4.

Em 2OI4, quando terminada a intervenção do Fundo Monetário lnternacional,
observa-se uma subida de 88% nas transações face ao ano transato. Deste modo,
o Montijo acompanha a conjuntura nacional ao nível da recuperação económica
e o consequente aumento no valor dos preços.

Entre 2015 e 2018 o valor dos imóveis transacionados cresceu t9%, acompanhando
o aumento dos preços praticado nos últimos anos.

Na análíse comparativa com concelhos llmítrofes, constata-se que a nível do
valor medio dos predios transacionados, o Montijo é o segundo concelho mais
caro, apenas superado por Alcochete, seguindo a mesma tendência também nos

valores praticados no âmbito de arrendamento.

GráÍico 4 - Valor médio dos prédios transacionados no Montijo e concelhos
limítroÍes
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Dada a sua localrzacào geográfica o Montijo torna se um concelh0 especialmente

convidativo em matérias de habitação, especialmente devido à existência de

uma eficrente rede transportes pÚbircos que facilrtam a mobiiirJade das pessoas.

particularmente as que se deslocam diariamente para Lisboa (note-se que uma

viagem de barco (Transtejo) entre o Montijo e o Cais do Sodré (Lisboa) dura cerca

de 25 minutos). Esta oferta de transportes é especialmente atrativa parë as pessoas

que vivem nas freguesias da Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia, Sarilhos Crandes e

Montijo e Afonsoeiro pois encontram-se bastante próximas do porto de embarque.

2.2.t.2. EVOLUçÃO DA CONSTRUçÃO

No que concerne à conclusão de edifícios para habitação familìar, constata-se

uma diminuição dos mesmos na última decada, principalmente no que respeita

a novas construçoes. No ano 20L8 foram concluídas menos 31 novas habitaçoes
para habitação familiar quando comparado com 2011. Por sua vez, para o mesmo
período temporal, em termos de amplÍaçÕes, alteraçÕes, observou-se menos 3

edifícios concluídos. Esta variação acompanha o cenário nacional no mercado

interno da construção civil, sendo notório entre 2004 e 2OI4 um decrescimo
acentuado ao nível da edifìcêção e construcão em Portugai

Gráfico 5 - Edifícios concluÍdos para habitação familiar por tipo de obra
2011 - 2018
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Por outro lado, os dados referentes aos alojamentos familiares clássicos demonstram
que em 2009 existiam 12890 edifícios disponíveis para habitação e em 2018
Ícram identificôdos 13152 edifici0s familiares disponírveis (lNEi, ocorrencio assrm

um aumento de 2% entre este período.

Através da análise do gráfico 6 é possÍvel observar a sua posição em termos
de edifícios de habitação familiar clássica. De considerar, que para o mesmo
período temporal e em comparação com os concelhos limítrofes, o Montijo é o

segundo com maior número de edifícios de habitação Íamiliar, sendo ultrapassado

apenas por Palmela.
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No que diz respeito ao número de alojamentos famÍliares clássicos em 2011
corresponde a26750, sendo que 3964 estavam vagos, e em 2018 o total de
alojamentos corresponde a 27 371. Esta tendência de aumento no número de
habitaçÕes familiares poderá explicar-se pelo facto de que o MontÌjo, comparati-
vamente com os concelhos limítrofes, ser o segundo concelho com maior número
população residente (56887 habltantes registados em 2018).

Gráfico 6 - Ediflcios de habitação famÍliar clássica no Montijo e concelhos
limítrofes 2009 - 2018
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Através da observação do número de fogos concluídos para habitação familiar
em 2018 por tipologia. e em comparaçào com os concelhos limítrofes no gráfico
seguinte, salienta-se que os fogos construÍdos em habitações novas incidiram
sobretudo na tipologia T3 em todos os concelhos em análise. Entre 2011 e 2018
foram licenciados 102 edifícios em construçÕes novas para habitação familiar,
tendo sido 2018 o ano que regista maior número de licenciamentos (24) no
período em análise (lNE, 2018).
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Gráfico 7- Fogos concluídos em construçÕes novas para habitação familiar
em 2018 por tipologia de fogo

l6

:onÌe )ord:Ìl
l{) I -Q

r1 1l

-.-" .ì'o.* ."t" ."."- 
"""C ""."" *"".S" """*

Iraou' Itt ||r, Irooun
VerifÍca-se a mes!Ta tendéncia crescente para ô habÍiação familiar íelativamente
ao Montijo, sendo o concelho que apresentou um maior nÚmero de fogos concluí-

dos para novas habitaçÕes no último ano, 123 no total, seguido do concelho de

Hicocirere corrr r9 rruvus iugus uur rciuíuus.

2,2,1.3. I NVESTI MENTOS

Entre 2009 e2072 o número de novas empresas e o nÚmero de trabalhadores
por conta de outrem decresceram 9,I2% e 18,4%, respetivamente. Estes dados
puderãu ser expiiuaüu> peio cuttjutriuro rraciutrai à ciaia, urrra vez Lluc rru per-iotjú

entre 2009-2017, o ano de 2Ot2 foi o que apresentou o menor nÚmero de
empresas criadas e quando se observou uma das maiores taxas de desemprego
no país (Pordata, 2017).

No período em análise, o nascimento do maior número de novas empresas dá-se

em 2Ot7 (observa-se um aumento de 27,87% comparando com o ano 2009),
acompanhando assim a perspetiva de crescimento ao nível de novos investimentos
previstos para o concelho do Montijo nos próximos anos.

Gráfico 8 - Número de novas empresas e número de trabalhadores por conta
de outrem 2OO9 - 2OL7

1 1863 12265
1,1475 1 1668

10900 10586
Fonte PorcêÌa
tciT

10289
9680

-,-i- i

- 
Trabalhadores por conta de outrem 

- 
Novas empresas

Relatório da Estratégia Local de Habitação do Município do Montijo



MUNICíPIO DO MONTIJO

De referir ainda que nos últimos anos foram desenvolvidos investimentos com
impacto ao nível soc jal nomeadamente. a recualiícaçáo da estrada nacional
I'J4 que liga o l',4ontrlo a Pegoes. as obras de reqe .rirficaÇào do Posto ter'rjtor r.rl

da CNR, a construção de uma ecopista e a nova estação de águas residuais em

Canha. Mais recentemente foi aprovado em reunião de câmara o investimento de
reQualificação total do edificio exastenie na Quinta clas Nascentes, que constiiurrá
um edifício de equipamento com duas vertentes, a Casa N/useu Jorge Peixinho e

um auditório polivalente. Representa uma aposta cultural com efeitos na agregaçào

dos tecidos urbanos circundantes e na coesão social, estando em construção
no mesmo local o Jardim das Nascentes. Está a ser preparada pela autarquia a

candidatura deste projeto ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
da Área Metropolitana de Lisboa.

No presente ano destaque-se também o lançamento do concurso para a construção
do chamado *Centro Escolar do Afonsoeiro,, e a inauguração da ciclovia com
ligação ao Pinhal Novo. Encontra-se ainda em negociação a aquisição e reabili-
tação do antigo terminal da REFER, junto ao qual irá nascer uma nova ciclovia e

ainda está "em cima da mesa" a construção do novo Estabelecimento Prisional
na Herdade 6il Vaz em Canha.

Ao nírrel do investiínento privado. refira-se que foi assinaCo o contrato de
urbanização para construção e instalação da Clínica CUF no Montijo, a qual con-
templa necessariamente a críação de infraestruturas de acesso, reformulação de

estacionamento, e, ainda, um novo jardim. Saliente-se ainda, sem preocupaçÕes

de exaustividade, que estão previstos importantes investimentos ao nível agrícola
(atraves cla fixaçãc de empresas lrgadas à píodução animal. a Meigal em Pegoes

e a Triperú) alem da construção do B&B Montijo Hotel pela empresa Casais, com

capacidade para It2 quartos, que por um lado irá criar novos postos de trabalho
e por outro potenciar o aumento da oferta a nível da hotelaria.

Mas em matéria de grandes investimentos o Novo Aeroporto do Montijo ocupa,

evidentemente, lugar de destaque: a Câmara Municipal do Montijo deu parecer
positivo à construção desta importante infraestrutura, objetivando propostas de

investimento, como a compra de salinas, a criação de um acesso na AI2 de ligação
ao aeroporto sem portagens, a expansão do terminal do Seixalinho, um novo acesso

à ponte Vasco da Cama, uma ligação ferroviária com o Barreiro, entre outros.

Alem da melhoria das acessibilidades e do setor dos transportes para dar resposta
ao aumento da afluencra de popuJação a cÍrcular diariamente no concelho, a

construção do novo aeroporto no Montijo poderá criar maís de 10 mil postos de

trabalho diretos e outros tantos indiretos. O seu funcionamento representará uma

nova dinâmica no desenvolvimento do Turismo da região e contribuirá para a

atrôção e fixaÇão de novos resÍdectes nc conceiho - alem de potenciar a coesào

dos territorios da margem sul do Tejo e da própria Area Metropolitana de Lisboa.

2.2.7.4. COMPARAçÃO DE pREçOS NOS CONCELHOS LtMÍTROFES
Entre 2016 e 2019, de um modo geral, todos os concelhos apresentam um aumento
no valor mediano de venda por m'de alojamentos famíliares.

No primeiro semestre de 2019, a comparação dos preços praticados no concelho
em relação aos concelhos limítrofes demonstra a tendência anteriormente ex-
planada, em que o Montijo apresenta o segundo valor mais alto, 1050€, apenas
sendo superado por Alcochete (1301€).
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Gráfico 9 - Valor mediano de venda por m'de alojamentos familiares

.,r: . r,r- ì'

.()

1i' r_9

5

-:".
..\.1.)

,<l ,r'

.'1.,

..t"!t'\..è'

.rii -
-_.a_ -t"

^t" .- 
ì''

r?ti
.+' a!)

tl .:-

64

Vendas Noiras

Pâlmlâ

Ecnat €nte

Alcch€te

LúrterÌrc-o-Novo I c".r,.t*

S1S ,"oMmüio

2.2.2. NUMERÁRIO
2.2.2.T. PREçO POR M, DAS HABITAçOES PARA COMPRA E

ARRENDAMENTO

Em novembro de 2019 e considerando os dados consultados no portal de habitação
ldealista estavam disponíveis, no concelho do Montijo, L459 habitações para

venda com o preço medio 1555€/m', das quais 55 quintas com o preço médio

de venda 840,76 €/m2.

Na mesma data, observou-se a existência de 38 habitaçÕes disponíveis para

arrendamento, com um preço médio de 7,46€/ m'.

2.2.2.2. AVALTAçÃO DA 0FERTA
Através da análÍse ao nível da oferta no concelho do Montijo, em novembro de

2019, constata-se que 51% das habitaçÕes disponíveis para venda se situavam
na tipologia T3. De seguida, a tipologia T4+ com 24%, a tipologiaT2 com 22% e

as tipologias T0lT1 com 3% da oferta.

Em respeito às habjtaçÕes disponíveis para arrendar. verifica-se a mesma tendéncia

uma vez que 46% das habitações disponíveis são de tipoÍogia T3, seguindo-se de

26% deT4+,23%Í2 e 5%IO/r1.

to50 E65 713 750 612 702

1288 993 al{ 6er 692 658 697

1181

843 757 6s1 562 568 632

763 751 649 427 594 620

:onte tN:. 2019
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2.2.2.3. DISPONIBILIDADE DE HABITAçÃO PARA ARRENOAMENTO I

COMPRA
Nas seguinÌes tabelas podemos verificar o preço mecJio praticado no concelho
para cada uma das tipologias de habitação:

Tabela 5 - Preço por m'das casas à venda por tipologia a novembro de 2019

Fonte: ldealistd. novembro de 2019

Tabela 6 - Preço por m'das casas para arrendar por tipologia a novembro
de 2019

Fonte: loealrStô, novembro de 2019

2.2.3. AVALTAçÂO DA PROCURA

Crescimento populacional e movimentos migratórios

Através da análise da evolução da população residente no concelho do Montijo
enÌre 2009 e 2018, foi possÍvel constatar que a mesma tem vindo a aumentar,
passando de 49.359 residentes em 2009 para 56.596 em 2018, Esta tendência
acompanha o crescimento que se se verificou entre 2009 e 20 18 na AML, com
um aumento da população residente de quase 40 000 pessoas.

Gráfico 10 - População residente 2009 - 2018

49359 50593 5L777 52790 53586 54270 s4A77 5544A s6024 s6s96

MUNICÍPIO DO MONTIJO

Fonte:Pordata.20 1 8

2:1.2 2011 201.1 20i5 2.o'6 2::,7 201S

Tipologia Preço médio eur/m' Número disponÍvel em
portal de habitação

T0eT1 1724 46

T2 16 19 315

T3 7529 749

T4+ 1538 349

TipoloBia Preço médio eur/m' Número disponível em portal de
habitação

TOeTI 8,20 2

T2 9,22 9

T3 6,57 18

T4+ 7.12 10
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os saldos populacionais (natural e migratório) são essenciais para uma melhor
compreensão da variação populacional num dado território. O concelho do Montijo
iem vrndo a apresentar saldos totals posrtivos. Entre 2009 e 2018 trerifica-se

uma maior oscilação do saldo natural, registando no ano de 2ot2o valor mais

elevado. Por sua vez, apesar de se manterem positivos, os saldos migratÓrios

têm vindo a diminuir, principalmente a partir de 2072.

Gráfico 11 - Saldo populacional anual, total e por tipo entre 2009 - 2018
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Número de divórcios

Um indicador importante para a análise da procura habitacional e o número de

divóÍcios ocorfldos num dado territÓrio. na medida em que o aumento significativo
dos mesmos tenderá a um aumento da procura de uma nova habitação por parte

de um dos elementos do casal.

Relativamente ao número de divorcios no Montijo, no período em análise (2011-

2017), evidencia-se que o maior nÚmero ocorreu em 2011 com 156 divÓrcios.

Entre 201 1 e 2Ot7 cerca 1902 pessoas vivenciaram esta situaçã0, o que se traduz
na necessidade de pelo menos 951 mudarem de casa. Em média, cerca de 136
pessoas/ano poderão vir a procurar nova habitação para residir.

Tabela 7- Número de divórcios no Montijo entre 2011 e 2Ol7

Ano 20tt 2012 2013 20L4 20ts 2016 2017

No de
divórcios 156 729 1,22 L22 129 146 147

Fon(e rNE. 2Ci9
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Número de jovens

O número de jovens num concelho apresenta-se como um fator importante na

dinâmÍqa geográfica e consequentemente na procura de habitação. nomeadamente
a faixa etária entre os 20-34 anos de idade. Entre 2009 e 201.9, o Montijo registou
uma perda global de 1833 individuos com idades compreendidas entre os 20 e

os 34 anos de idade, sendo evidente uma evolução negativa ao longo dos últimos
dez anos acompanhando a tendêncía registada na AML (onde apenas em 2018
se registou um aumento no número de jovens entre os 20 e os 24 anos). Note-se
que esta perda de população jovem é explicada em parte pelo envelhecimento
populacional, com a passagem desta população para as faixas etárias seguintes.

Gráfico 12-Evolução do número de jovens 20 - 34 anos no Montijo entre
2009 - 2018
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2018
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De acordo com os dados anteriormente apresentados relativamente ao crescimento
populacÍonal no Montijo, concluÌ-se que a população residente aumentou 14%

nos últimos 9 anos, tendo sido acompanhada de um aumento de 2% da oferta
habitacional, nomeadamente ao nível dos edifícios de habitação clássica familiar.
De salientar, que a população da faixa etária entre os 20 e os 34 anos de idade
tem vindo a diminuir, sendo este fenómeno explicado em grande parte pelo

envelhecimento populacional.

2.2.3.2. RENDTMENTO MÉDrO E MÉD|A DE pREç05 DA HABTTAçÃO

POR TIPOLOGIA
De acordo com últimos dados do lNE, o ganho médio mensal bruto dos trabalhadores
por contra de outrem, residentes no concelho do Montijo é de 995,40€ (lNE, 2017).

Considerando os valores praticados no portal de habitação ldealista a novembro
de 2019, o valor médio do arrendamento de um TL é de 537€, de um T2 é de

827€, de um T3 corresponde a 875€ e um T4 ou + a 7520€.

Tendo por base estes valores, evidencia-se que o preço de arrendamento de um

T1 representa 54% ganho medio mensal dos trabalhadores por conta de outrem
no caso de uma família unipessoal. Para uma família composta por um casal
cujo rendimento médio mensal bruto corresponda ao rendimento médio mensal

dos residentes no concelho do Montijo, o pagamento médio mensal de um T2
representa 42 % do seu Rendimento Médio Mensal.
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De acordo com os últimos censos, a composição média de um agregado famìliar
no concelho do Montijo constitui-se em media por 2,5 indivíduos (a maioria dos

núcleos Íar.'rrliares e composto por um casal com um ftlho - 39A - seguindo-se

dos casais sem filhos - 3Bl)

Comparando todas ôs composiçÕes dos a8regados Íamiliares, cerca de L5% são

constituídos por famílias monoparentais (2412) sendo que B5% destas são compos-

tas por mãe com fiihos. Esie inílrcador to!-na-se relevante na iredida em que, no

concelho, as pessoas do sexo feminino auferem em média um rendimento mensal

inferior em 232,60€ do que os indivíduos do sexo masculino (Pordata,2O16).

No seguinte gráÍico pode observar-se a composiçào dos agregados íamiliares de

acordo com os últimos censos:

Gráfico 13 - Núcleos familiares por tipologia 2011
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Os últimos dados disponíveis relativamente ao rendimento bruto declarado me-

diano deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo para o concelho do Montijo,
apresentam o valor mediano anual de 9682€, o que perfaz um rendimento mediano
mensal de 806,83€ (lNE, 2017). Tendo como referência o limite máximo das taxas
de esforço dos emprestimos concedidos pela banca correspondente a 30% do
rendimenlo do agregado. verifrca-se através da anál'se dos preços praticados,

em novembro de 2019, para habitaçoes disponíveis ao nível do arrendamento
que a taxa de esforço para todas as tipologias, é superior aos 30%.

No âmbÍto da compra de um imóvel com um emprestimo bancário a 30 anos,

observa-se que apenas agregados Íamiliares constituídos por casais conseguem
uma taxa de esforço inferior a 30%, isto se incidirem a compra da habitação na

tipologia ï2, em que se observa taxa de esforço de 27%. Deste modo, apenas
casais sem filhcs ou com 1 ou 2 fllhos. ccnseguÊm aceder ao r:ercado habitacicnal.

com uma taxa de esforço inferior ao recomendado. Observe-se a seguinte tabela:
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MUNICíPIO DO MONTIJO

Tabela 8 - Acesso à habitação por arrendamento ou compra por tipo de
agregado

2.2.4.SÍNTESE
De acordo com os objetivos:

Tipo de agregado
Consegue aceder
ao mercado de
arrendamento

Taxa de Esforço
- arrendamento

Consegue aceder
ao mercaclo de
compra/vencla

Taxa de Esforço
- compra/venda

Unipessoal T1 . Não 67% T0lT1 - Não 'J,22%

Monoparental T1. - NãO

T2 _ NãO
67%
103%

T0/T1 - Não
ï2 - Não

r22%
54%

Casal sem filhos T1
ï2

Não
Não

33%
51%

T0fi1 - 5im
T2 - Sim

6L%
27%

Casal com 1 filho T2 - NãO
T3 - Não

51%
54%

T2 - Sim
T3 - NãO

27%
s0%

Casal com 2 Íilhos T2 - Não
T3 . NãO

51%

54%

T2 - sim

T3 - NãO

27%

50%

Casal com 3 filhos
ou+

T3 . Não
ï4 - Não

54%
94%

T3 - NãO
T4+ - Não

50%

92%

Número de
Fogos vagos

No que diz respeito ao número de alojamentos familiares
clássicos em 2011 corresponde a 26 75O, sendo que 3964
estavam vacos (14,82%).

lnstituto Nacional de
EstatÍstica

EdifÍcios com
licenciamento

Entre 2011 e 2018 foram licenciados 102 edifícios em
construçÕes novas para habitação familiar, tendo sido 2018
o ano que regista maior número de licenciamentos (24) no
perÍodo em análise (lNE, 2018).

lnstituto Nacional de
Estatística

Tipologias
dos edifícios

Oferta disponÍvel para venda:

T3: 51%; T4 ou +: 24%:T2:22%;TO/TI 3%

Oferta disponível para arrendamento:

T3:46%; T4 ou +: 26%:T2:23%:fOlÍI 5%

Portal de Anúncios
lmobil iários ldeal ista
consultado a novembro de
2019

Preços
Mediana de venda 10 trimestre de 2019: 1050 € /m'
Mediana de renda 10 trimestre de 2019: 5,47€/m')

lnstituto Nacional de
EstatÍstica

Número de
edifÍcios
para venda e
localização

Edifícios à venda por Íreguesia:

Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia:90; Canha: 20; PegÕes: 54;
Sarilhos Crandes: 47; Montijo e Afonsoeiro: 1.248

Portal de Anúncios
lmobiliário ldealista
consultado a novembro de
2079

Crescimento
populacional

Entre 2009 e 2018 a população residente aumenta em7270
habitantes.

lnstituto Nacional de
Estatística

MovÍmentos
migratórios

O saldo migratório mantém-se positivo entre 2009 e 2018.
No entanto têm vindo a diminuir, registando-se uma variação
negativa de 51% entre o período em análise.

Pordata

OFERTA E PROCURA FONTE
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2.2.5. DESAFIOS/OPORTUNIDADES
. Dada a sua localização, especialmente as freguesias que

se encontram mais perto do rio Tejo e de Lisboa, e devido à

sua rede de transportes, o concelho torna-se especialmente

atrativo devido à escassez de oÍerta habitacional e à oferta de
preços menos competitivos face à capital.

. Do ponto de vista da criação de emprego, destaca-se a

grande oportunidade do concelho, uma vez que existe a
possibilidade do nascimento do novo aeroporto no Montijo o

que contribui diretamente para a criação de novos serviços

aumentando a oferta de emprego e dinamização do setor da

hab itaçã0.

. No âmbito habitacional e com a captação de investimentos
de grande impacto económíco, a especulação imobiliária
poderá ser um entrave à prótica dc prcços compctitivos,
especialmente face a Lisboa.

2.3. Carências Habitacionais
e DÍficuldades de acesso à
ha b itação
Nesta fase procede-se a uma análise das dinâmicas habitacionais do concelho do
Montijo, à identificação de quêntas pessoas e Íamílias estáo em situôcáo indiBna.

assim como as taxas de esforço, desencontros em termos de preços, localização

e tipologias.

z.3.1.slruAçôes oe caRÊxcle HABtrActoNAL
2.3.T.T. HABITAR NO MONTIJO

Desde a sua génese e devido à sua localização junto à margem do Rio Tejo, o
concelho do Montijo apresenta-se como um território especialmente atrativo.
Apoiado por um imgortante terminal rodor,riário. Íerroviário e flr.;trial. esÌe território
capta diferentes atividades económicas nas áreas da produção e transformação.

As suas caraterísticas ecológicas e climatéricas e a sua localização geoestratégica

(junto dos principais eixos rodoviários nacionais), permite o acesso a outras
grandes cidades do país e às principais inÍraestruturas aeroportuárias e portuárias.

lnserindo-se no distrito de Setúbal e integrando a AML, o concelho constitui-se
por duas zonas distintas separadas por 25 km. A zona oeste do concelho, onde se

situam as freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Atalaía e Alto Estanqueiro-Jardia, e

Sarilhos crandes, é um lado mais urbano com elevada construção imobiliária. O

lado este do território abrange as freguesias de Canha, e PegÕes e carateriza-se
pela sua ruralidade.
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Ao longo dos anos, o concelho foi acompanhando a tendência dos movimentos
migratórios da AML, recebendo pessoas de diversos países. De acordo com o
Plano Municipal para a lntegração de Migrantes, o Montijo reúne imigrantes de

62 países, contabilizando-se 3084 residentes no concelho. Esta dinâmica, por um

lado, trouxe crescimento económlco ao território e, por outro, zonas de exclusão
e margínalização, sendo o acesso à habitação por parte da população imigrante
uma questão fundamental para a sua integração.

O aumento dos preços da habitação, tanto para compra como para arrendamento
que se tem vindo a registar nos anos recentes, particularmente nos grandes centros
urbanos, tem impactado as dinâmicas de acesso ao mercado por parte das famílias.
No concelho, este cenário tem a agravante da pressão relativa à construção do
aeroporto do MontÍjo e o facto de, nas áreas rurais, não existir oferta habitacional.

O acesso a uma habitação digna e o território onde se localiza são fatores essenciais

no combate à pobreza e exclusão social e à promoção da coesão sócio espacial.
Tendo em conta esta premissa, e todos os esforços desenvolvidos ao longo dos anos
pelo Município no combate à marginalização urbana e na promoção da dignidade
e integração social da população mais carenciada, torna-se essencial um olhar
sobre as medidas já realizadas com vista à regeneração efetiva dos locais que

foram alvo de processos de realojamento no passado, mas que ainda se possam

apresentar como ïerrÍtórios com dificuldades de inseÍção social,

Os territórios prioritários no âmbito das carências habitacionais, são:

. Bairro do Esteval

. Bairro da Caneira

. Empreendimento Social do Afonsoeiro

. Bairro Novo do Esteval

. Empreendimento Social da Lançada

. Empreendimento Social da Atalaia

. Pátios dispersos pelo concelho

. Habitação social dispersa (4 habitaçÕes)

O Bairro do Esteval foi construído na década de 90, conta atualmente com 206
fogos. Alberga uma população desfavorecida, que acumulam graves carências
económicas, baixos níveis de escolaridade e dificuldades do acesso ao mercado do

trabalho, Habita neste espaço uma comunidade imigrante onde são identifrcáveis
problemáticas no acesso ao mercado do trabalho, ligadas à barreira linguística
e um defice de respostas lúdicas e pedagógícas. Não apresenta, no entanto.
constrangimentos de integração social e na malha urbana.

O Bairro da Caneira constitui-se como um território com diversas problemáticas
constituido eor 727 fogos, tendo sido a sua construção realizada na década de 80.
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Neste bairro as respostas habitacionôis são distintas, existindo habitaçÒes

sociars camarárias e de cooperativa, constituídas por moradias e casas antigas
pre-fabricadas. De um modo global, uma grande parte dos agregados que aqui
resicle,r-r sao benefrcrár ios do Rendirnento Sccnl de lnserçào (RSl). com rrarxas
qualrlrcaçoes e altd iaxs de aralÍabet sno i8.5;é das famílias res'dertes neste

bairro são de etnia cigana.

Na União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, o empreendimento social
existente foi contruído em 1982, tendo 31 fogos. A tipologia habitacional e

maioritariamente unifamiliar, havendo também habitação coletÌva. Os habitantes

deste bairro caraterizam-se por uma escolaridade baixa e desemprego.

As especiricrdades cuiluíais destes agregados t.aduzem o modo co''no se apro-
priam do esÍlaÇo onde hanitam, o que rJìftculta o acompanhamenÌo e os prolelo;
desenvolvidos nos processos de inclusão social.

O Bairro Novo do Esteval foi concluido no início dos anos 2000 no ámbito do PER,

e constituído por 100 fogos de habitação social. A boa localização e integração na

malha urbana facilita o acesso aos principais serviços e equipamento por parte da
população resÌdente, que tende a acumular baixa escolaridade e baixos rendimentos.

O Empreendimento Social da Lançada inserido na freguesia de Sarilhos Grandes,

foi contruído em 1992, com o objetivo de realojar famílias que residiam em

barracas no Porto Espinhosa. E constituído por L2 fogos.

O Empreendimento Social da Atalaia, inserido da União de Freguesias de Atalaia
e Alto tstanquerro-Jardra, Ìambem lor construrdo no ano de 1992, com o mesmo
objetivo de realojar famílias, residentes em diversos núcleos de barracas e

habitação degradada da freguesia. Constitui-se de 12 fogos.

De acordo com levantamento realizado em 2010, existem 271 pátlos dispersos
no concelno, que 0e acoroo com a localrzaçao pelaS ÌreSuesras re5ulta na segurnte
d i strì bu ição:

Tabela 9 - Distribuição dos pátios pelo concelho

Para efeitos da Estrategia Local de Habitação são selecionados pátios de acordo
com um criterio de interesse urbanístico e potencial de reabilitação e pátios que

dadas as caraterÍsticas morfotipológicas não permitem a promoção de habitação
digna a partir da reabilitação, prevendo-se a necessidade de realojamento das

famílias que neles residem.

Alualrnente, ccns[ìtur-sÈ unìo t.,ìrel'ü complcxa csquc'Ììôt:zar c clas:rítcar a nìate-

rÌalidade dos "pátios" existentes na Cidade do Montijo e a importância que estes

espaços tiveram na habitação de carácter comunitário.

Freguesi as No de pátios

Montíjo e Afonsoeiro 242

Sarilhos Grandes 1,4

Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia 10

Canha 5

Pegões 0
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O crescimento clemográfico urbano sentido devido ao forte desenvolvimento
industrial no [/ontijo nas primeiras décadas do século XX veio potencializar o

surgimento deste fenómeno social e urbano.

A constituição dos páiios. ,'esul[a do aoro'reiiamento e adaotação de edifrcado
e espaços vazios interligados com a malha urbana. A construção destes núcleos
habitacionaÌs prolongou-se ao longo de várias decadas, em soluçÕes morfoti-
pologicas diversas que correspondem, na sua origem, à promoção privada do
alojamento operário na cidade levando a uma segregaÇão social do espaÇo urbano.

Embora exista uma disseminação desta forma de habitar em toda a extensão da

cidade, os exemplos selecionados em prímeira fase, estão localizados em zonas
próximas às antigas áreas fabris que ainda persistem e demarcam o caracter
industrial que reside na matriz historica da cidade.

Tendo por base a premissa acima exposta, os exemplos selecionados tiveram como

critério a diversidade de morfologia da solução habitacional, a distribuição de

fraçÕes e as suas condiçÕes de habitabilidade, exigindo um número mínimo de B

Íogos oor con.junto edificado. implantados sobre uma parcela de terreno com área

superior ou igual a 300m2 e cumulativamente com um índice de área descoberta
superior ou igual aO,2m2/m2.

Dependendo da escala urbana de cada conjunto e das suas condiçÕes de habitabili-
dade e estado de conservação, será necessário desenvolver açÕes de reabilitação/
recuperação das habitaçÕes de acordo com os atuais padrões urbanos e condiçÕes
funcionais que se imponham considerar, como a consolidação do espaço exterior
envolvente, a supressão de unidades de utilização e/ou a sua ampliação ou o
aumento da área média da fração/unidade de utilizaçã0.

Salienta-se ainda que conforme o enquadramento previsto no artígo 11.o do
Regulamento do Plano Diretor Municlpal de Montijo, os pátios identificados
ccnsÌÍtüem conjuntcs edificados ccm raizes na cuitura urbana local, onde é per-

mitida a construção de anexos com um piso para a sua utílização como habitação
ou atividade reconhecida pela Câmara Municipal do Montijo como compatível.

Tabela 10 - Pátios com potencial de reabilitação

Nome Freguesi a Local ização

Pátio Padeiro

União das Freguesias de
Montijo e AÍonsoeiro

R. Humberto de Sousa

Pátio dos conçalves R. Serpa Pinto no 62 /Travessa João de Deus
no 25

Pátio do celo R. Serpa Pinto

Pátio sem nome R. da Aldeia Velha no 29

Pátio Vila Veiga R. Miguel Bombarda

Pátio sem nome R. Joaquim D'Almeida, no 59

Pátio Beco Vila Veiga R. Miguel Bombarda

Pátio sem nome R. Jose Joaquim Marques no 181/Rua Antonio
Rodrigues Pimentel no 2B
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Estes pátios constituem-se por 1.12 fogos, privilegiando-se a mobilização dos

seus proprietérios para a sua recuperação.

Salienta-se ainda que conforme o enquadramento previsto no artigo 11.o do
Regulamento do Plano Diretor Municioal de Montijo. os pátios ideniificados
consÌituem conjunlos edificados com raízes na cultura urbana local. onde e per-

mitida a construção de anexos com um piso para a sua utilização como habitação

ou atividade reconhecida pela Câmara Municipal do Montijo como compatível.

São ainda identificados 44 pátios no concelho que conslrtuem situaçoes habifacio-

nais indignas para as pessoas e agregados familiares que atualmente as ocupam,

maioritariamente sem condiçÕes de reabilitação ou regeneração urbana.

As características físicas desles pátios residenciais configuram as seguintes
condíçoes existentes:

. Predominôncia dc construçocs abarracadas, ínicialmcntc
erigidas para alojamento operário (1940-1950), cujas
condiçÕes chegaram aos nossos dias, com sucessivas açÕes de

abarracamento, improviso, dimensionalmente exÍguas e sem

condiçÕes regulamentares de segurança estrutural.

. ConstruçÕes (habitacionais) em estado de conservação mau

ou pessimo, murtas delas classrhcadas como ruina frsrca e

económica, com ausência de elementos construtivos (vãos de
janela e coberturas degradadas/parcialmente colapsadas).

. Habitações sem programa funcional autónomo ou

regulamentar, porquanto é recorrente a ausência de

instalação sanitária por cada habitação, bem como a completa
interioridade da maioria dos exíguos compartimentos
È^È:+^-t^^-i-
r rourroLrur rúrJ.

. Espaços exteriores sem ligação direta à via publica,

com reduzidas dimensÕes que não permitem qualquer

reconversão/ampliação das áreas da unidade habitacional em

condiçÕes mínimas regulamentares.

. Conjuntos ediÍicados com características de interioridade
face à via publica que os serve, em alguns casos com

insufÍoenie nível de infraestruturaçáo das redes de

abastecimento publico, não cumprindo condíçÕes de acesso

a viaturas de emergência ou de combate a incêndio. Falta de

condições de seBUrança publica face ao espaço central/urbano
da cidade de Montijo.

. Progressiva alienação privada destas unidades de

alojamento (desde o período original de criação 1940-1950),
promovendo o fracionamento da propriedade em micro
parcelas. sem condiçÕes de edificaÌlilidade mínima. face aos

recursos financeiros dos proprieÌários e usufruiuárros

A oÍerte do parque habitacionai sociêl e insul'jciente face ao número de pedidos

efetuado junto dos serviços e ao registado nos concursos de habitação social.
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Por ouÌro lado, exÌstem ourros fatores tais como diticuidade em arrendar e comprar
casa devido à prática de preços elevados, e à parca oferta de habitação para

arrendamento. degracJação do edificacJo e incapacidacle financelra das pessoôs

A tendência é de agravamento devido ao aumento progressivo da procura devido
à situação pandémica que estamos a viver e à especulação imobiliária com o
anúncio do aeroporto.

No total prevê-se o realojamento de 250 agregados familiares residentes nos
seguintes pátios:

Tabela 11 - Pátios sem condições de requalificação

Nome Localização - União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Pátio Rua das Taipas 5 Rua das Taipas

Pátio Rua Joaquim de Almeida 48 Rua Joâquim de Almeida

Pátio Rua José Ferreirâ Pio 14 Rua José F€rreira Pio

Pátio Rua José Ferreira Pio 24

Pátio Gaspar Rua João Pedro lça

Pátio Rua Joaquim de Almeida 102 Rua Joaquim de Almeida

Pátio Rua Joaquim de Almeida 94A Rua Joaquim de Almeida

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 11 Rua António Rodrígues Pimentel

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 15 Rua António Rodrigues Pimentel

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 19 Rua António Rodrigues Pimentel

Pátio Travessa António Rodrigues Pimentel 13 Travessa António Rodrigues Pimentel

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 204 Rua AntÓnio Rodrigues Pimentel

Pátio da Olaria Rua da Barrosa

Pátio Rua Joaquim de Almeida 126 Rua Joaquím de Aheida

Pátio Rua João Pedro lça 43 Rua João Pedro lça

Pátio Rua ProÍessor António Caleiro 28 Rua Professor António Caleiro

Pátio Rua dos Combatentes da Grande cuerra 39 Rua dos Combatentes da Grande Guerra

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 37 Rua António Rodrigues Pimentel

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 45 Rua AntÓnio Rodrigues Pimentel

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 36 Rua António Rodrigues Pimentel

Pátio Rua António Rodrigues Pimentel 344 Rua António Rodrigues Pimentel

Pátio Rua José Joaquim Marques 193 Rua José Joaquim Marques

Pátio Rua José Joaquim Marques 190 Rua José Joaquim Marques

Pátio Rua Gaspar Nunes 22 Rua Gaspar Nunes

Pátio Rua Amadeu Moura Stoffel 116 Rua Amadeu Moura Stoffel

Pátio Rua Amadeu Moura Stoffel 14 Rua Amadeu Moura Stoffel

Pátio Rua Amadeu Moura Stoffel 20 Rua Amadeu Moura Stoffel

Pátio Rua Amadeu Moura Stoffel 82 Rua Amadeu Moura Stoffel

Pátio Rua Amadeu Moura Stoffel 122 Rua Amadeu Moura Stoffel

Pátio Rua Amadeu Moura Stoffel 124 Rua Amadêu Moura Stoffel

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 50 Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 46A Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 24 Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 42 Rua do Pocinho das Nascentes
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Pátio Avenida Corregedor Rodrigo Dias 37 Avenída Corregedor Rodrigo Dias

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 32A Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 36 Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do PocÍnho das Nascentes 50 Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nas€entes 48A Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 46A Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 10A Rua do Pocinho das Nascentes

pátio Rua do Pocinho das Nascentes 25 Rua do Pocinho das Nascentes

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 24 Rua do Pocinho das Nascentês

Pátio Rua do Pocinho das Nascentes 42 Rua do Pocinho das Nascentes

Fonte. rmagens

obtidds no àmbito
da vrsita ao 0êÍque
habrtacìond I

FiBura 5 - Bairro dâ Câneira Figura 5 - Empreendimento Social dâ Atalaia Figura 7 - Áreas comuns ediÍício Bairro do Esteval

No que diz respeito à evolução da situação habitacional no concelho por ausculta-

ção de entidades concelhias, nomeadamente do 3s setor. verifica-se um aumento
generalizado das necessidades causado por diversos motivos, designadamente:

. HVtllgtttu uo prvLuro

. Situaçoes de desemprego

. lnadequação da habitação às necessidades da população

(aumento de idosos)
. Aumento de casais jovens de imigrantes

n^^.,r--i^ ^-.,^thâ-iÁ- -^É hriì,^- F^FâiÉ^h+^.- rvputqçou tllvçil1çLluo lvllr vol^vJ rllrvrrrrLrr(vJ

. Habitação social com processos de degradação acelerada

. Ausência de habitação social para responder às

necessidades
. Caraterísticas sociodemográficas cla populaçáo que habita as

zonas mais degradadas
. Especulação imobiliária

consequências:
. Aumento dos preços

. Privação da habitação também por parte da cÍasse media

. As pessoas passaram a alugar quartos

. Rísco de ocupação de fogos devolutos

2.3,I,2. SITUAçÃO ATUAL DA HABITAçÃO LOCAL

Pela ãuscultação realizada no terreno, a situação atual resulta de vários fatores
de gestão e ocupação do espaço. carateriza-se:

. De um modc geral, pela dificuldade no acesso ao mercado

habitacional devido à subida dos preços, escassez de oferta,
e incapacidade financerra dos resiclenles. PerspeÌiva-se uma

tendência de agravamento devido à especulação mobiliária
que se faz sentir atualmente.
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. Pela escassez de habitações para arrendamento que

impossibilitam respostas celeres e ajustadas às necessidades
dos agregados e à sua capacidade financeira.

. Necessidade de construção e reabilitação de habitações
com tipologias adequadas, sem barreiras arquitetónicas e com

rendas que correspondam às necessidades da classe médía e

média/baixa, com custos controlados.

. Exposição de agregados famillares a fenómenos de exclusão
social, nomeadamente a comunidade cigana e imigrante,
sujeitas a habitar em ambiente mais degradado.

. Pela necessidade de intervenção nas áreas prioritárias,
nomeadamente, no que concerne aos espaços públicos e de
lazer, por forma a dar continuidade ao trabalho levado a cabo
no âmbito de desenvolvimento de competências e da integração
social junto dos grupos mais desenraizados e excluídos.

2.3.T.3. FAMíLIAS SINALIZADAS E PEDIDOS DE HABITAçÃO E AUXÍLIO
O concelho do Montijo tem atualmente sinalizadas 1151 famílias em situação de

carência habitacional correspondente 2839 pessoas, Este número prende-se com

a necessídade de intervir no parque de habitação social do concelho que alberga
486 famílias em fogos de gestão municipal e 173 famílias em fogos privados, 112
a residir em pátios com potencial de reabilitação pelos proprietários, e ainda com

380 famílias sinalizadas pela autarquia que necessitam de uma nova resposta
habitacional. No que diz respeito às tipoloBias das famílias rdentifrcadas, a residir
em habitação social e que eíetuou pedidos de habitaçào. verifica-se que na sua
maioria se tratam de agregados isolados e nucleares com filhos.

Nos últimos dez anos o histórico dos realojamentos realizados é o seguinte:

1. Mandato 20O9/2013:
. Foram efetuados 33 realojamentos no âmbito de 3
concursos públicos para atribuição de habitação social;
. Foram efetuados 2 realojamentos emergência social com
carácter provisório no âmbito da comissão de vistorias;
. Foram efetuados 4 realojamentos no âmbito do Protocolo
com a RAMSV;

MUNICÍPIO DO MONTIJO

7 É previslvel que estes valores
se agravem com a eliminação
das barreiras Iegais à resolução
dos contratos de arrendamento
pelos locadores ('despeios")
colocadas pela legislação
produzida no contexto da
COVID-19. lndependentemente
dessas barreiras, os chamados
arrendamentos irregulares
continuam sempre a representar
um risco sério de "despejo":
a título de exenpio. ÍeRía-f
que os serviços da Divisão
de Desenvolvimento Social e
Promoção da saúde da Cãmara
MuniciDal do Montiio têm
sinalizados 40 casos desta
nãtureza

2. Mandato 2OI3/2O17:
. Foram efetuados 55 realojamentos no âmbito de 2
concursos públicos para atribuição de habÍtação social;
. Foram efetuados 3 realojamentos no âmbito da emergência
social;

3. Mandato 2OI7/2021
. Foram efetuados 52 realojamentos no âmbito de 2
concursos públicos para atribuição de habitação social;
. Prevê-se lançar novo concurso em 2021.
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Aproximadamente nesse mesmo período verifica-se uma tendência desrescente

dos pedidos de habitação social (cf. tabela 11) o que sustenta a conclusão de
que os fenómenos de necessidades habitacionais no concelho, que temos vindo
a diagnosticar, é recente.

Tabela 12 - Número cle pedidos de habitação social

Ano 2003 2005 2006 2009 20tt 2014 2016 2018

Número de
pedidos 405 252 242 283 270 244 164 160

Not3: j3dos dos aoncrrsor de labrt3ção Socral

O Município possui 486 fogos de habitação social

Tabela 13 - Habitação social e ocupaçáo

Total de Fogos
Fogos de habitação social

Necessidades de realojamento
Ocupados

486 486 380

As famílias sinalizadas estão distribuídas por freguesia da seguinte forma:

Tabela 14 - Distribuição das famílias em situação de carência habitacional
por freguesia

Analisando a fonte de rendimento das pessoas que compÕem os agregados fa-
miliares em lista de espera para a habiïação social vertÍica-se que a suõ matoria

está desempregada, recebendo RSI ou subsídio de desemprego.

Outro fator relevante na caraterização das famílias que estão em lista de pedidos

de habitação social e o seu regime de ocupação atual. A este nivel, verifica-se
que a sua maioria está em habitação arrendada, seguida das famÍlias que estão

em habitaçÕes cedidas por amigos e familiares.

Freguesia No cle famílias sinalizadas

canha 4

sarilhos crandes 13

Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia 20

Pegões 3

Montijo e Afonsoeiro 1120
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Da análise geral do regime de ocupação do total de 1151 famílias sinalizadas, 486
estão em habitação social, 173 estão em habitação privada inserida nos edifícios
com fogos de gestão municipal, e 501 estão sinalizadas pela autarquia. Destas 501,
112, residem em pátios em regime de arrendamento com potencial de reabilitação
pelos proprietários, 44 residem em alojamento não clássico independentemente
do regime de ocupação, 38 em habitação cedida por familiares e amigos, 250 em
pátios sem condiçoes de requalificação. devendo ser realojadas, e 46 enfrentam
situaçÕes de despejo, cumulativamente com condiçÕes de insalubridade e inse-
gurança, e ainda 2 famÍlias estão a residir em ocupação ilegal.

Tabela 15 - FamÍlias sinalizadas e situação do alojamento

Total No de famílias Situação do alojamento

FamÍlias
sinalizadas

1151

486 Habitação social

173 Própria (integrada em edifícios
com habitação social)

L72
Pátios com potencial de

reabil itação pelos proprietários
(arrendada)

250 Arrendada em núcleos degradados
{sem capacidade de requalificação)

38 Habitação cedida

44 Alojamento não clássico

46 Arrendamento

2 ocupação ilegal

2.3.2. ACESSO À HABTTAçÃO
2.3.2.7. TAXAS DE ESFORçO

Tendo como referência o indexante de apoios sociais (lAS), é realizada uma análise
da capacidade financeíra das famílias no acesso ao mercado de arrendamento_
O pÍograma 1o Direíto defÍne carência financeira guando o Rendimento Medio
Mensal Bruto corrigido pela sua dimensão e composição é inferior a 4 vezes o
tAS (1743,04€).

Para tal, são utilizados os referenciais normativos usados em Portugal, mais con-
cretamente os programas de Renda Apoiada, Renda Acessível e Porta de Entrada,
dos quais resultam uma renda máxima suportável para os agregados. A renda
máxima e comparada com os preços de arrendamento praticados atualmente no
mercado, tendo por base a média do m'das tipologias T2ef3 (tipologias com
maior oferta disponÍvel no concelho).
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Tabela 16 - Análise comparativa de Taxas de Esforço (T.E.)

Através do levantamcnto d0 tüxa dc csforço para os programas de apoio à

habitação, representativa do que seria um preço comportável para as famílias
cujo rendimento medio rnensal e 

'gual 
ou inferior a 4 vezes o lAS, verifica-se a

incapacidade de aceder è habitação por via do arrendamento.

No Montijo esta questão tem a agravante de a oferta no mercado de arrendamento

ser diminuta, dado que de acordo com a oíerta disponível em novembro de 2019
no portal de anúncios imobiliários ldealista, existem 39 habitações para arrendar
em todo o concelho. A escassa oferta no mercado associada a uma parca variação
positiva nos rendlrnenios pOtencia a dificuldade de acesso a nat-ìitaçãO.

A relevãncia desta questão pode ser aÍerida através do indicador relativo ao

rendimento bruto declarado do agregado fiscal {deduzido do IRS liquidado)
publicado pelo ll'lE a 2077 , a par.tar do qual se verifica ave 25í dos agregados
fiscais têm um rendimentc medio mensal disponívei máximo de 574,92€/mes. e

-^+-!^ 
A^- -ã-^--A^- f--ili--^- ^h+i^h-ó ' 'ln ,^âÀ;'n^Á+^ rn' 'rl Aa

r.lur quoJç rrrçrouL vuJ uór LõuuvJ

9850€, o que corresponde a um rendimento medio mensal de 820,83€.

A este respeiÌo importa ainda verificaí aÍaxã de esforço Que a renda mediana,

identificada na tabela anterior. implica nos diferentes escaloes de rendimento do IAS'

Tabela 17 - Taxas de EsÍorço por nível de rendimento e tipologias que

registam mais oferta disponível

Rendimento

Renda Mediana Renda Apoiada Porta de Entrada Renda Acessível

77mz

Í2
121m'?

T3
T.E

Renda
máx.

T.E
Renda
máx.

T.E
Renda
máx.

1 tAS 435,76€ 42L,1,9€ 667,87€ aaú roo,22€ 25% 108,94€ 35% L52,52€

2tAS 871,52€ 421,,19€ 66r,87€ 23ïo 200,45€ 25% 21,7,BB€ 3s% 305 03€

2,5 tAS 1089,40€ 42L,L9€ 661,,87€ 23% 2s0 56€ 2s% 275,35€ 35% 381,,29€

3 tAS 7307,28€ 421,L9€ 66t,87€ 23% 300,67€ 25% 326,82€ 35% 457.55€

3,5 tAS L525,L6€ 42r,r9€ 661,,87€ 23% 350.79€ aE0 381,,29€ 35% 533,81€

4 tAS 1743,04€ 42r,79€ 661,87€ 23% 400,90€ 25% 435,76€ 35% 610 06€

Rendimento
Renda Mediana

't2 T3

1 IAS 97% 1.52%

2tAS 48% 767o

2,5 tAS 39% 61,%

3 tAS 32% Ê1q

3,5 rAS 28?o 43%

41AS 24% 3B%
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2.3.3. DESENCONTROS

2.3.3.t. PREçOS

O principal fator que leva os agregados familiares a pedir auxílio em materias de
habitação prende-se, sobretudo com a incapacidade fÌnanceira. Aliado aos barxos

rendimentos, a variação dos preços do m'?para venda e arrendamento tem sido
semDre crescente, como se pode observar no seguinte gráfico.

Gráficol4 - Comparação da variação do preço do m'para venda e

arrendamento com variação do ganho mensal de trabalhadores por
conta de outrem
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No período em análise, 201.6-2019, a tendência crescente dos preços de habitação
é bastante superior quando comparada com a variação do ganho medio mensal
da população residente. A parca oferta habitacional face à procura crescente pode

explicar esta tendência. Deste modo, evidencia-se um claro desencontro entre
a taxa de variação do ganho medio mensal dos agregados e a taxa de variação
dos preços praticados.

2,3.3.2. LOCALTZAçÃO

As zonas anteriormente identificadas como sendo as áreas maís degradadas do
parque habitacional municipal, sèo influencÍadas pelo territorio onde se inserem. A
este nível os bairros de habitação social referidos situam-se na zona mais urbana
do concelho. Vejamo-los mais detalhadamente:

Com localízação central e acessibilidades privilegiadas, o o Bairro do Esteval conta
no seu interior com um centro medico, um centro cívico, um espaço multiusos
e acesso a transportes públicos. A escola básica situa-se a 1km e o centro do
Montijo a 1,7km.
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Alem da sua localizaÇão na malha urbana, os seus habitantes encontram-se
espacialmente segmentados devido às suas caraterísticas culturais. Neste sentido,

a regeneração de espaços públicos como o Centro CÍvico do Esteval, o espaço

multiusos, parques e zonas verdes são exemplos fundamentaÌs da promoção

de atividades e açÕes que visem a inteBração social destas comunidades mais

vu lneráve is.

o Bairroda caneira situa-se na zona mais oeste da UnÍão de Freguesias do Montijo
e Afonsoeiro, a cerca de 2km do centro urbano e a 3km do Cais do Seixalinho
(barco com ligação a Lisboa). No seu interior tem um centro infantil, a escola

básica situa-se a 650m e o centro de saúde a cerca de 1,7Km. Neste bairro a

inlerven!ão social torna-se mais clif ícil devido às caraierísticas socrodemogr'áftcas

da população. Para tal, torna-se importante dar continuidade à intervenção nos

fogos habitacionais e envolvente de espaço público, com o objetivo da melhoria
da qualidade de vida e o envolvimento dos seus moradores na manutenção do
espaço circundante.

O Baírro do Afonsoeiro, outrora periferìco, hoje insere-se dentro da malha urbana,

caraterizando-se pela densidade habìtacional e existência de comércio e restauraçõ0.

O Bairro do Afonsoeiro situa-se perto da circular da cidade, tendo um centro de

infância a LB0 metros, o centro de saúde a 450 metros e o hospital a 2km.

Bairro Novo do Esteval. l{lcaliza-se pÍ.óximo do bairrc clo Esteval ceneltciando
do acesso facilitado a serviços e equipamentos sociais. Apesar de ser o bairro de

construção mais recente ôpresenta-se uma área de intervençã0, dada a degra-
dacao acererada do earÍìcadc motl,/adr pelos Seus usos a paí dds caraterisUr,a:

construtivas da época.

O Empreendimento Social da Lançada, numa posição menos central, e não tão
proxima dos principais serviços, ainda que bem íntegrado urbanisticamente.
Apresenta algumas fragilidades construtìvas no âmbito do isolamento, mas

sobretudo no ambrto das acesstbrlrdades.

Finalmente, o Empreendimento Social da Atalaia, tambem menos central, quando

comparado com a União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, ainda que os
principais serviços de saúde e educação se localizem a cerca de 5 km. Alem
disso, e guarnecido pelos Transportes Sul do Tejo, apesar da baixa periodicidade.

De cariz privado e de acOrdo com o levantamento realizado em 2010 no âmbito do

estudo do Arquiteto Nuno l\/iguel Rômos Pena - "Pátios No Montijo: Um Contributo
Para Uma Comunidade Mais lntegrada", existem ainda 271" pátios dispersos no

concelho nas freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia,

Sarilhos Grandes e Canha.

As carencr.ls,cenïrfrcadês pcí Rrau de !''gencra cie acordo corn rs familias
sinalÍzadas são:

1) lnsalubridade/lnsegurança: os casos de insalubridade concentram o maior

número de famílias, incluindo os fogos de habitação social e os núcleos

degradados que podem ser reabilitados.

2) lnadequação: esta carência destaca-se sobretudo pela questão das
acessibilidades, particularmente no que respeita à população sinalizada
em sìtuação de carência habitacional em Ìdade avançada e aos núcleos

degradados lncompaiíveis com a dignidade habiÌacional.
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3) Precariedade: exolica-se sobretudo pelas caraterislìcas sociodernográficas
da população em situação de carência habitacional associadas sobretudo a

graves vulnerabilidades económicas, a par de baixa escolaridade e longos
periodos oe desernprego. Estas condiçòes refletern-se em situaçoes de

disfunçoes familiares, e situaçÕes de despejo.

4) 5obrelotação: existem alguns casos de sobrelotação, no entanto, esta
situaçâo aparece sempre cumulativamente com outras situaçÕes condiçÕes
de habitação indigna.

2.3.3.3. TTPOLOCTAS

No que respeita ao parque habìtacional, no concelho do Montijo existem 486
habitaçoes sociais distribuídas por 3 bairros, 3 empreendimentos habitacionais
e 4 fogos dispersos, sendo na sua maíoria compostos por T2 e T3.

5e observarmos a maioria das tipologias dos fogos do parque habitacional do
concelho e as famílias em situaçáo de carência. verífica-se um claro desencontro
entre as tipologias habitacionais e dos agregados, dado que na sua maioria se

tratam de agregados familiares isolados, e as tipologias T0 e T1 são aquelas com
menor oferta ao nível do parque habitacional público.

Tabela 18 -Tipologias dos fogos do parque habitacional

Tipologias dos
fogos

T0eT1 T2 T3 T4

1,r% 41.% 36% 1,2%

No que concerne às dimensoes dos alojamentos de acordo com os últimos censos,
assumem uma superfície média útil de 102,73m2, apresentando uma dimensão
inferior à media nacional corresponde em 2011 a 109,09m'.

2.3.4. MOTIVOS DOS PEDIDOS POR TIPO DE CARÊNCIA HABITACIONAL
Da análise efetuada, 1039 famílias poderão ser abrangidas pelo Programa l-0

Direito, distribuindo-se pelas situaçÕes de habitação indigna que estão previstas
pelo mesmo, conforme demonstra a tabela seguinte:

Tabela 19 - Principais situações de carência habitacional de acordo com os
casos sinalizados

Situação de Carência Habitacional Familias No Pessoas

Precariedade

46 em arrendamento (ação de despejo) 72s

44 em alojamento não clássico ro4

38 em cedência de habitação B8

2 em ocupação ilegal v

lnadequação 250 em núcleos degradada 585

lnsalubridade e insegurança

486 em habitaÇão social I784

173 em habitação privada em edifícios com
habitação social

744

Total 1039 2839

ABR. 202 1 pg. 53 de 89



*

Todas as famílias sinalizadas enfrentam a situação de carência financeira, estando

uma grande parte a residir em habitação social e as restantes sinalizadas pela

autarquia. Entre as famílias identificadas nos pedidos de habitação social,38
não têm casa ou quarto (própria ou arrendada), vivendo em habitação cedida
por familìares e amigos. 250 Íamílias estão em situação de inadequaçõo, por

razões ligadas à falta de acessibilidades, barreiras arquitetónicas, casas de

banho no exterior das habitaçoes, dimensÕes reduzidas, tornando-as indignas
e sem capacídade de reabilitação.

No âmbito da precariedade estão sinalizadas Íamílias que fruto de situaçÕes de

desemprego, se encontram em risco de despejo e sem abrigo, mesmo residindo
em habitação arrendada em condìçoes insalubres, questão evidenciada em

alguns pátios.

O paradigma atual evidencia também a falta de respostas por parte de um nÚmero

crescente de famílias consideradas de classe média, demonstrando também estas

fomílios umo dificuldade crescente de aceder ao mercado de hebitação no Último
par de anos. Definir classe media deDende de um agregado de categorias soctais

extremamente heterogéneo e instável pelo que se recorrerá ao criterio
económico proposto por Ursula Dallinger (2011)8, a partir do qual a classe

media se enquadra-se no intervalo entre 75% e 150% do rendimento
mediano. Partindo do indicador valor mediano do rendimento bruto
declaradc deduzido do IRS liqu;dado por agre8ado fìscal (2017) gue no

Montijo corresponde a 11 853€, a classe mêdta sttua-se nos agregados
que se enquadram nos escalões de rendimento entre 8890€ e 77780€.

8 Dallineer.
Ursula (201 1),
"The endanBered
middle class?
A compôrative
analysis of the role
public redistribution
nlays". em
Luxembourg lncome
Study (LSl). WorkinB
Pdper, n.o 565.

tcttuu tttr Lvrttq (.'|vL rrv rr

IRS Liquidado é apresentado a partir de escalÕes de rendimento, são considerados

aqui para o efeito e por aproximação os intervalos entre 10 000€ e 19 000€, nos
quais se enquadram -/3-lO aqrega1os.29% dos agregados fiscais em 2017. Se

analisarmos o rendimento mensal, de um agregado com o rendimento anual de 19

^n^ 
li.,ii;i^ ^^l^? 1 

^ 
É^-^- d^ '^^d;ó^^+^ ^ .trâ^^.m^^+a âa r rm T1 

^^ 
ir^^+ii^vvur urvruruv plrvJ r- rLrrvrrrrrrrlvr 'Ã 'rv 't'v".'Jv

de acordo com os preços médios em Portal de anÚncios imobilíários ldealista a

novembro de 2019 corresponde a 60% do seu rendimento. No caso da compra

e para o mesmo exemplo falamos de uma taxa de esforço de 32%, reforçando a

dificuldade de acesso ao mercado e de respostas para este nicho da populaçáo.
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2.3.s. 5íNTESE
De acordo com os objetivos

Pessoas e
famÍlias em
situação
habitacional
indigna

Estão identiftcadas 1039 famílias em situação de
carência habitacional, correspondente a um total de
cerca de 2839 pessoas.

Câmara Municipal

Taxas de
Esforço

Só as famílias com rendimento mensal igual ou
superior a 3,5 vezes o IAS (1525,16€) conseguem
aceder ao mercado de arrendamento a uma taxa de
esforço inferior a 30% para as tipologias T2.

Lista pedidos de habitação

Portal de Anúncios lmobiliário
ldealista

Portaria 24 /20 19, 20 19 -Ot - 1.7
- DRE

Desencontro
de preços

Verifica-se que existe um desencontro entre o ganho
médio dos trabalhadores por conta de outrem e os
preços praticados no mercado imobiliário. Cerca de
50% dos agregados familiares do concelho do Montijo
obtêm um rendimento mensal ate 820,83€, claramente
insuficaentes face aos preços do mercado habitacional
praticados.

Lista pedidos de habitação

Portal de Anúncios lmobiliário
ldealista

lnstituto Nacional de Estatística

Desencontro
de localização

Constata-se que as áreas de intervenção prioritária
se inserem dentro ou junto da malha urbana, contudo,
o acesso a bens e serviços está comprometido,
essencialmente, devido aos baixos rendimentos das
famílias.

Câmara Municipal

Lista pedidos de habitação

Visita ao parque habitacional

Desencontro
de tipologias

A oferta do parque habitacional social é insuficiente
face ao número de pedidos registado nos concursos
hallitacÍonais, verificando-se em sÍmultáneo o
desencontro de tipologias, dado que a oferta do parque
habitacional se constitui na sua maioria por T2 e T3, e
a maioria dos agregados sinalizados é isolado.

Câmara Municipal

Lista pedidos de habitação

Portal de Anúncios lmobiliário
ldealista

CARÊNCIAS HAB!ÏACIONAIS FONTE
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FORçA5

. Localização privilegiada na AML com uma rede de
transportes facilitadora da mobilidade das pessoas
que se deslocam dìariamente de e para Lisboa;

. Preços no mercado de habitação competitivos
face aos praticados na AviL;

. Oferta de habitação disponível alinhada com a

média das famÍlias no concelho que corresponde
a 2,5 pessoas de acordo com os últimos censos e
com o número de núcleos familiares no concelho,
cuja maioria corresponde a casal sem filhos ou
com um f ilho;

. Aumento de novas construçÕes a partir de 2001
contribuiu para uma evolução positiva do estado de
conservação dos ediÍícios, sendo que a proporção
de edifícios muito degradados em 2001 era de 3,4%
e em 2011 era de 1,93%.

. Àrmêntn nnnr rlarinnal dê ?n% êntrê 7nO1

e 2011, e de 8% entre 2011 e 2018 revela a

capacidade de atracão de novos habitantes;

. Habitação social bem integrada na malha urbana,
mitigando processos de exclusão social pela
segregação dos bairros e empreendimentos de
naDrtaçao socral.

2.4. Aná lise SWOT
Com o obletr'io ce iaentificaÍ os conlos fories. pcnios fracos. arreaças e opcrtur-.ìi-

dades do setor da Habitação no concelho do li/ontijo procede-se à análìse SWOT:

Tabela 19 - Análise sWoT do parque habitacional

FRAQUEZAS

. Parque habitacional envelhecido, dado que os
edifícios construídos antes de 1980 representam
43% do parque habitacional do concelho.

. Predominância das decadas de 1970 em
termos de número de unidades construÍdas,
época em que a qualidade construtiva, por força
de constrangimentos vários caracterizava-se
geralmente por um padrão de qualidade inferior,
com obvias repercussÕes na durabilidade e
nìanutencâo do ed iÍtcado.

, Expansão urbana pouco ordenada associada
ao forte processo de industrialização marcado
pela chegada de milhares de pessoas ao Montijo,
despoletou o desenvolvimento de respostas
habitacionais rápidas e pouco planeadas, resultando
em pátios e célere expansão para as áreas
periféricas do concel ho.

. A UtCítd uu pdtquc llduttdLtul tdl >uLtdt LUt iluu->L
;nsuÍcrenie l.aae ôo núíÌìer-o de pedidos regi5tãco
ncs'i I t i mos concuÍ-sos hat-ri iaci ona i s.',reri íl cando-se
em simultâneo o desencontro de tipologias, dado
que a oferta do parque habitacional se constitui na
sua maioria por T2 e T3, e a maioria dos agregados
>iroiizoüu> É i>uioüu (30%).

' A falta de habitação social disponÍvel para
responder ao aumento recente do número de
pedidos de habitação social representa um elevado
risco de vulnerabilidade social, sendo que maior
parte dos pedidos se devem à incapacidade
irnance:ra das f arnílias par3 suporIar os custos da
habitação. Neste sentido esta é uma problemática
central no desenvolvimento de um plano estrategico
de ação social e da habitação no concelho.

. E,,rrrlcncra rle difrculdafte em arrerdar e cnmpr(rr
casa devido à prática de preços elevados, e à parca

oferta de habitação para arrendamento, degradação
co edrecadc e incapacidade fintnceirô das pessoas.
A tendência é de agravamento devido ao aumento
progressivo da procura (especulação imobiliária
com o anúncìo do aeroporto).

. Ao nível do arrendamento, o Montijo e o
segundo concelho com preços mais elevados
comparativamente com os concelhos limítrofes,
contudo, observando os valores praticados na AML,
apresenta valores inferiores.
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OPORTUNIDADES

. Quantidade de fogos vazios existentes
no território, que segundo o Relatorio
Fundamentado de Avaliação da Execução do
Plano Diretor Municipal do Montijo corresponde
a 3221., representativo de potencial de resposta
habitacional. Fogos vagos no centro histórico com
valor arquitetonico e patrimonial.

. Construção do aeroporto poderá trazer a

implementação de novas dinâmicas no tecido
empresarial, o que contribui diretamente para a

criação de novos serviços aumentando a oferta de
emprego e dinamízação do setor da habitação. Em
simultâneo prevê-se o aumento de vias de transporte
que facilitará a mobilidade dentro da AML.

. Grande parte dos espaços degradados encontra-
se em razoáveis condiçÕes de conservação do
edificado, o que poderá valorizar ô sua reabiliÌaçáo.

. Dada a sua localização, especialmente as
freguesias que se encontram mais perto do rio Tejo
e de Lisboa, e devido à sua rede de transportes, o
concelho torna-se especialmente atrativo devido à
escassez de oferta habitacional e à oferta de preÇos
menos competitivos na capital.

AMEAçAS

. Aumento dos preços coloca em risco a capacidade
de aceder à habitação a custos comportáveis de
várias famílias residentes no concelho. Os preços
praticados até podem ir ao encontro do poder de
compra dos agregados que trabalham em Lisboa,
mas não são compatíveis com o rendimento de
grande parte das famílias que residem e trabalham
no concelho (a título de exemplo, o salárìo médio
no Montijo corresponde a 807,1€ e na AML a

1,1,50,7€ - Pordata, 2016).

. No âmbito habitacional e com a captação de
investimentos de grande impacto económico, a
especulação imobiliáría poderá ser um entrave à
prática de preços competitivos, especialmente face
a Lisboa.

. Elevada representatividade de imigrantes
no concelho que ocupam postos de trabalho
mais Orecários, com reflexo nas suas condiçoes
hab itacionais.

2.4.1. SÍNTESE

Com base na análise SWOT é possível observar de forma mais clara as vantagens
e os constrangimentos que caraterizam o parque habitacional e o mercado da
habitação no concelho. Analisando o conjunto de constrangimentos e ameaças
conclui-se sobre a importância de tirar o máximo partido das oportunidades a

partir dos pontos fortes registados e ao mesmo tempo da relevância que uma
Estrategia Local com soluçÕes habitacionais de impacto pode trazer para o
desenvolvimento social e urbano do território.

Tirar vantagens das oportunidades indicia a necessidade de desenhar um plano

de ação junto dos proprietários dando continuidade ao trabalho desenvolvido ate
à data com o objetivo de consojidar os núcleos urbanos antigos com reÍlexos nào

so na oferta habitacional como em termos paisagisticos, ganhando o territorio
uma nova dinâmica. A requalificaçáo habiiacional dos bairrcs e empreendimentos
de habítação social poderá também ter este efeito, dado que está guarnecído de

serviços e equipamentos sociais, e contríbuindo para a sua íntegração no restante
edrÍicado mais recente e paisagisticamente mais airatívo. Beneficiar dos pontos

fortes para aproveitar as oportunidades, passará também por controlar os preços

face à AML, de forma a que o preço competitivo e a oferta disponível possam ser
uma resposta às expetativas das pessoas e seja ajustada às suas necessidades.

Olhando para os pontos fracos, aqueles que serão passiveis de melhorias a curto
prazo, poderão ser o desenho e implementação de estrategias de controlo de
preços praticados e atuação sobre os edifícios devolutos com a responsabilização
dos proprietários.
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Ao mesmo tempo importa analisar quais os pontos fortes que podem neutralizar
as ameaÇas. A este nível é possível continuar a ser um polo atrativo de população

se os preços de mercado se mantiverem mais competitivos que os praticados na

capital, e o facto do aumento de população residente poder ser suavizado com a

existência de uma rede de transportes facilitadora da mobilidade da população

e que deverá ser reforçada com o incremento de novas vias com a construção

do aeroporto.

Esta estratégia deve passar necessariamente pelos preços, pela instalação de

empresas no território e na acessibilidade dentro da AML.

Aliando as ameaças às fraguezas, os pontos de intervenção prioritários que se

destacam são:

. Frâcâ qualidade construtiva das habitaçÕes do parque

habitacional público associada à época de construção, implica
atualmente elevados custos coÍrì rnarruterrção e a trão garantid

a médio e longo prazo de condiçÕes habitacionais dignas;

. Preços praticados no mercado de habitação atualmente
podem traduzir-se no aumento do número de situaçÕes de

carêncía habitacional;

. Tendência para camadas populacionais consideradas "classe

media" deixarem de ter acesso a habitação devido aos preços

elevados;

. Elevada percentagem de alojamentos devolutos no centro
histórico;

. Existência de pátios de promoção privada com condições
inciiBnas

Este é um lastro da auséncia de políticas de regeneração urbana eficazes durante
anos, uma tendência que e difícil e morosa de inverter. Apesar disso, a imple-
mentação de mecanismos municipais como a ARU e a oRU tem-se traduzido num

sucesso assinalável.
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2.5. Linhas prioritárias de
intervenção
Partindo do diagnóstico realizado, as prioridades de intervenção são:

1- Reabilitação dos fogos de habitação nos bairros, empreendimentos sociais
do parque de habitação munlcipal e pátios de promoção privada

2- Construção de fogos de habitação social

3- Aquisição e reabilitação do edificado devoluto no centro históríco para

arrendamento acessível, de modo a responder à procura existente e
permitir o acesso à habitação a várias famílias do Montijo

4- Mapeamento dos edifícios vagos e devolutos e mobilização dos proprie-
tários para negociar reabilltação e prática de arrendamento a custos
controlados

5- Requalificação de pátios com interesse urbanístico

o

(
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3. 1. Opçoes estratégicas em
função do diagnóstico de
carências habitaciona is e
das opções estratégÍcas ao
nível da ocupação do solo e
desenvolvimento do território
De acordo com o diagnóstico realizado é necessário desenvolver uma resposta
habitacional digna para 1039 famílias, sendo que 659 estão integradas no parque

habitacional do municÍpio, 173 delas como proprietárias, que deverá ser reabilitado,
e 380 famílias precisam de uma nova resposta habitacional. Destas 380,250
famílías estão em núcleos degradados (pátios) cuja reabilitação não resolveria
a situação de indignidade dos agregados, prevendo-se o seu realojamento;38
estão em habítação cedida, 44 em alojamento não clássico, 46 em arrendamento
com processos de despejo, e 2 em ocupaÇão ílegal.

Do ponto de vista estratégico e em articulação com os objetÍvos de desenvolvimento
do território, e premente aumentar a oferta de habitação no concelho a custos
acessíveis às famílias dando resposta à procura crescente.

Os prrncipais objetivos definidos em PDM e ORU do Montijo evidenciam a ne-

cessidade de recuperação dos pátios e da identidade da cidade pela mobilização
dos seus proprietários ,incentivar a construção a custos controlados garantindo
a qualidade das construçÕes e suas envolventes urbanÍsticas, mobilizar e atrair
investimentos em habitação para estratos de média insolvência para os quais as

respostas habitacionais atuais se encontram escassas. A estes objetivos junta-se
ainCa a reì/italização da pargue habitacicnal edificado e parcialmente devoluto.
designadamente no centro histórico da cÍdade. contribuincio para a fixação de
população e a promoção da coesão e da inclusão sociais, da integração e da igual-
dade de oportunidades para as diferentes comunidades. Note-se que dos 4.070
edifícios com funçÕes habitacionais existentes na área da ARU, 20% encontram-se
devolutos, revelando a importância de incentivar os proprietários de edif ícios
degradados e/ou devolutos a reabilitar as habitaçÕes e a colocá-las no mercado
de arrendamento seja pela isenção ou redução de taxas urbanísticas das obras
de íeabrlitaçáo e reconstrução e pela promoçào de apcios financeiros existenïes

Além das situaçÕes de carência habitacional dos agregados socialmente mais
vulneráveis, observa-se um aumento do número de famílias que passam a estar
em risco de manÌer a sua habrtaçào. devrdo ao esforço financeiro eue representa
na conjuntura atual aceder à habitação digna no concelho.

No que diz respeito ao parque de habitação social, os constrangimentos de
caréncia habitacionai remetem para iniervencoes ao ní'rel da requaitficaÇão do
edifrcado, nomeadamente na relação com o escaço público adjacente, nas questÕes

associadas a eficiêncía termica e de acessibiliclades.

Do ponto de vista das famílias que necessitam de uma nova resposta habitacional,
rrerifÍca-se a Íaltô de oferta para responcler as necessidaCes da popuiação. estôndo
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os fogos do parque habitacional ocupados.

Esgotando a oferta habitacional pública, o encontro de uma solução habitacional
para as famílias que necessitam de ser realojadas, passará pela aquisição e rea-

bilitação de fogos devolutos, pela construção em terrenos que sejam propriedade

municipal e aquisição de novos para construção de habitação social.

De acordo com os últimos censos, o Montijo contava com322l, alojamentos vagos,

estando a sua maioria localizada na União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro
(31,68%), seguida da Freguesia de Canha (29,58%).

Assim. a regualificaçào urbana do centro h,stÓrìco associada às alteraçÕes so-

cioeconómicas previstas no território pode constituir-se ponto de partida para a

mobilização de novos investimentos.

Tendo em conta esta realidade a par do aumento da população residente, poderá

ser esta uÍÌìd oporturìidade para o município para implementação de soluçÕes de

aquislção com vantagens associadas, nomeadamente:

. Ao nível da requalificação urbanística existente

. Menor necessidade de mobilização de recursos, dada a

possibilidade de reaproveitar as infraestruturas dos edifícios,
refietindo-se em custos de inieÍvençào ínferiores

. Otimização de infraestruturas viárias e equipamentos
sociars assclciadus.

A câmara Municipal pode ainda, caso aplicável, usufruir do Direito de preferência no

processo de aquisição de habitaçoes de acordo com o previsto na ARU do Montijo.

i{o senti<jo de resporrder à prucuta crescerrie üe iroi.riioçãu tru r-urtcciitu, c rriuiiirrzo-

ção dos proprietários (com condiçoes para beneficiar das sr:luções de reabilitaçào

do Programa 10 Direito) para promoveram o arrendamento acessÍvel ou a custos

controlados pode ser uma oportunidade.

Do ponto de vista estratégico estão já em vigor medidas implementadas pela

autarquia do ponto de vista fiscal com impacto na habitação. estando em preparação

um Regulamento de BenefÍcios. Exemplo destas medldas estão espelhadas nas

propostas de reunião de Câmara no 339/2OIB e 656/2Ot9 que visam um conjunto

de medidas que representam benef ícios fiscats aos munÍctpes do concelho

No âmbito do lMl - lmposto Municipal sobre lmÓveis - a cobrar em 2019 foi
mantida a taxa de 0,40 por cento, e aprovada a redução da taxa de lMl para os

agregados familiares com dependentes (20 euros - 1 dependente, 40 euros - 2

dependentes, 70 euros - 3 ou mais dependentes, de acordo com a legislação
em vigor). O mesmo ocorre para o ano 2020, tendo sido reduzida novamente a

taxa do lMl correspondente a 0,38 por cento, não sendo assim aplicável a taxa

máxima de 0,45 por cento. De destacar que o lMl e o imposto direto com maior
peso na receita municipal.

Ainda em termos estrategicos podem prever-se alteraçÕes no paradigma atual que

serão importantes acautelar, designadamente no âmbito do quadro da transferência
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de competências para as autarquias locais da elaboração de propostas para a

definição da rede dos julgados de paz e para a participação em ações ou projetos
nas áreas da reinserção social de jovens e adultos, violência contra as mulheres
e violência doméstica, e apoio às vítimas de crimes (Decreto-Lei n.o 10U2018).
Estas implicarão respostas ligadas:

. à constituição e organização de bolsas de imóveis
destinadas a alojamento temporário de ex-reclusos, para apoio
no período inicial de adaptação à liberdade.

. à constituição e organização de estruturas locais com
função de acolhimento temporário de vítimas de crimes em
articulação com a Comissão de Proteção de VÍtimas de Crimes

Se no âmbito do acolhimento de mulheres e filhos vítimas de violêncía doméstíca o
Montijo possui esta resposta, gerida pela Associação Mutualista Nossa Senhora da
Conceição, está a descoberto a existência de uma bolsa de imóveis de alojamento
temporário, cuja necessidade requer avaliação.
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Prioridade 1

Reabilitação

RPâhi I itâcão dP
prédios ou de
fraçoes para
habitação;

Aquisição e
reabiiitação ou
construção de
equipamento social
funcionalmente
complementar de
um empreendimento
habitacional

Autopromoção'

3.2. Ordem de prioridade das solu-
ções habitacionais
De acordo com o diagnóstico realizado, as soluçÕes habitacionais a implementar
por grau de urgência são:

Tabela 20 - Soluçoes previstas no 10 Direito por ordem de prioridade

. Alem da carêncía financeira transversal às famílias sinalizarias.
78% está em sítuação de inadequação, por razÕes ligadas à falta de
acessibilidades, ou reabilitaçÕes necessárias ao nível do isolamento e

efi cíencra energetica das habitaçoes.

. A idade média dos edifícios do parque habitacional do concelho de
Montijo à data dos últimos censos é de 4I,29 anos, ainda que 29% do
pargue habitacional tenha mais 50 anos.

. ... conS€rvâÇão aceitável em alguns dos blocos, que parece ser
resultado de um esforço de manutenção, não mítiga totalmente
necessidades de reabilitação profundas, no que diz respeito às
questoes de reoualificação do edificado. nomeadamente na relação
espaço público adjacente, nos paramentos, nas questÕes associada à

eÍiciência termica e de acessibÍlidades (Bairro da Caneira).

. O edificado. sobretudo nas Íachadas viradas para este espacO
público apresenta em muitos casos um estado de conservação já
menos positivo, a exigir uma intervenção mais profunda , que englobe
as ttteiitutia:cur rsiruiivos, iÉrrriua>eücot-c>>ii.riiiüoüc>, ilicr iur c>c
exteriores e compreenda as próprias características do projeto, em
que a individualidade dos acessos das fraçÕes com o espaço público
tem levado a apropriaçÕes e adaptaçÕes por parte dos habitantes,
que por força de recursos económicos limitados, levam a intervençÕes
Írageis construtivamente e gue desqualificam a imagem de conjiinio e

d pcÍLcçdu (ElllplctrllulrlrËr il.u uts lrdurtdçdu )uLrdl uu HluilJUsllu/.

. Algo relevante para este conjunto e que tambem e observado
noutros é o nível de conservação e de desgaste das áreas comuns, que
por vezes é inferior ao interior das fraçÕes ou mesmo da condição das
fachadas exteriores e que se podem transformar em fatores negativos
na conservação geral e na relação dos habitantes com o edifício
(Bairro do Esteval).

. ...pequenas unidades, bastante precárias na sua dimensã0,
qualidade construtiva - mesmo as de alvenaria - e com condiçoes
de habitabilidade e salubridade muito reduzidas, com partilha ou
ausência de instalaçÕes sanitárias privadas em muitos destes nÚcleos
(pátios).

. O potencial inerente a estas estruturas, os pátios... abrem espaço
a uma área de reabilitação e de regeneração muito extensa e que
permite albergar programas diferenciados de habitação. Desde a

resposta a famílias, a habitação para jovens, para idosos, em regime
de co-living ou residências assistidas, à acessibilidade facilítada pelos
edificios térreos, aos espaços semipúblicos de convívio, à comunicação
direta com a malha urbana e aos serviços de proximidade, que

combata o isolamento e a exclusão e que poderão promover uma
coesàc s0cial intergeracional e um território mais qualificado

. Quantidade de fogos vazios existentes no território, que segundo o

Relatorio Fundamentado de Avaliação da Execução do Plano Diretor
Municipal de Montijo corresponde a 3221., representativo de potencial
de resposta habitacional. Fogos vagos no centro historico com valor
arquitetónico e patrimonial.

DIAGNóSTICORESPOSTA MEDIDA
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Prioridade 2
Construção

Autopromoção (por
pôrte do beneficiárÍo
direto).

Construção
de predios
habitacionais para
atribuir a pessoas
elegíveis no
programa 10 direito.

Construção de
equipamento
complementar

. É assim evidente um claro desencontro entre as habitaçÕes
disponíveis e as necessidades habitacionais da população.

. A construção do aeroporto do Montijo irá impactar a dinâmica
habitacional do concelho. Ao trazer a construção de novas ligaçoes
de acesso à cidade e a necessidade de mais postos de trabalho para
o concelho, será inevitável o aumento da procura habitacional em
larga escala.

Prioridade 3
Aquisição de
edifícios

Aquisição ou
aquisição e
reabilitação de
prédios ou de
fraçÕes para
habitação.

' Com o aumento da procura e consequentemente dos preços das
habitaçÕes, assiste-se ao disparar de preços no arrendamento de
habitaçÕes degradadas e com parcas condiçÕes, nomeadamente dos
pátios.

. .... Esta dinâmica urbana arrastou consigo e pressionou os
serviços para obedecerem a esta tendência, o que contribuiu para
que o centro das cidades mais antigo se encontre mais degradado e
muito dele devoluto, não sendo recuperado pelos proprietários.

. lndependentemente do tipo de solução a realizar é necessário
garantir habitação de permanência das famílias ate que as
intervençÕes estejam garantidas. Nem todas terão suporte familiar
e comunitário para esta fase de transição.

. ...importância do investimento público, dado que o investimento
privado está focado em tirar partido da especulação do mercado
imobiliário que se faz sentir atualmente, não sendo uma resposta
para as famílias em situação de carência habitacional.

. A oferta do pargue habitacional social e insuficiente Íace
ao número de pedidos registado nos concursos habitacionais,
verifícando-se em simultáneo o desencontro de tipologias. dado
que a oferta do parque habitacional se constitui na sua maioria por
T2 e T3, e a maioria dos agregados sinalizados é isolado (30%).

DIAGNÓSTICORESPOSTA MEDIDA

9 Promoção realizada pelo próprio ôgregado elegível ao abrigo do 1.o Direito, através de empreitada contratada diÍetamente
pelo mesmo, para construção de prédio unifamiliaÍ destinado a propoÍcionar-lhe uma habitação adequada.
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3.3. lnstrumentos de apoio em
articulação com políticas setoriais
Na prossecução do diagnóstico realizado no âmbito da Estratégia Nacional da

HabitaÇáo QO15 - 2031). existe um conJUnto de desafios e metas às quats se

pretende dar resposta. A Estratégia Nacional de Habitação e o alcance dessas

metas decorre em torno de 3 grandes Pilares, nomeadamente:

1. Reabilitação Urbana

2. Arrendamento Habitacional

3. Qualifrcaçào dos Aloiamentos

Os desafios Que se colocam em cada um dcstc5 pilarc5 oricni0m a política pÚblica

dos próximos anos, e as estratégias locais de habitação nos prÓximos 6 anos.

São eles:

Tabela 21 - Pilares e medidas ENH

Reabilitação Urbana

. lncentivôr a conserrlação duradoura e regular clo edificado

. Reduzir custos e simpliÍicar o licenciamentc na reabiliiação de edificios

' Atrair investimento para a reabilitação do parque habitacional

Arrendamento
Habitacional

. Ulnamlzar O merCaOO Oe arrenoAnìento

Surge então em 2017, a Nova Geração de Política Habitacional que cria um

conjunto de instrumentos de política que visam:

. Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada,

entendida no sentido amplo de habitat e orientada para as

pessoas. passando por um alargamento significatitro do âmbito
de beneficiárros e da drmensao do parque habitacional com

apoio público;

. Criar as condiçoes pôrô que tanto a reabilítação do edificado
como a reabilitação urbana passem de exceção a regra e se

tornem nas formas de intervenção predominantes, tanto ao

nível dos edifícios como das áreas urbanas.

Os instrumentos que integram a NGPH

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

. Programa Porta de Entrada

. Programa de Arrendamento Acessível

. lntegrar e valorizar os bairros e a habitação social

Qualificação dos
Aloiamentos

. Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos

' Corresponder às novas realidades sociôis e demográficas

. Promover a melhoria das condições de alojamento
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. Chave na Mão - Programa de Mobilidade Habitacional para a

Coesão Territorial

. Da Habitação ao Habitat

. Taxas autónomas diferenciadas para os arrendamentos
habitacionais com contratos de longa duração

. AlteraÇões legislativas ao arrendamento urbano

Realizado o diagnóstico das situaçÕes de carência, procede-se ao enquadramento
das várias problemáticas nos instrumentos da NGPH e cenários de financiamento
na seguinte tabela:

Tabela 22 - Enquadramento do diagnóstico nos instrumentos da NGPH

Só as famílias com rendimento mensal
igual ou superior a 3,5 vezes o lAs
(1525,16€) conseguem aceder ao
mercado de arrendamento a uma taxa
de esforço inferior a 30% para as
tipologias T2.

Fator relevante na caraterização das
famÍlias que estão em lista de pedidos
de habitação social é o seu regime de
ocupação atual. A este nível, verifica-se
que a sua maioria está em habitação
arrendada, mas com incapacidade para
suportar os seus custos, seguida das
famílias que estão em habitaçÕes cedidas
por amigos e familiares.

A oferta do parque habitacional social é
Ínsuficiente Íace ao número de pedidos
registado nos concursos habitacionais,
verificando-se em simultáneo o
desencontro de tipologias, dado que
a oferta do parque habitacional se
constitui na sua maioria po( T2 e T3, e
a maioria dos agregados sinalizados e
isolado.

Grande parte dos espaços degradados
encontra-se em razoáveis condiçÕes de
conservaçào do edificado, o que poderá
valorizar a sua reabilitação.

10 Direito

Promove o acesso
a uma habitação
adequada às
pessoas que vivem
em situaçÕes
habitacionais
indignas e que
não dispõem
de capacidade
fínanceira para
encontrar uma
solução habitacional
condigna.

Estimativa para a

aquisição de 110
fogos: 30% a fundo
perdido e 70%
comparticipação
reembolsável a taxa
de juro bonificada
a 50%.

Estimativa para
reabilitação de
659 habitaçÕes
(habitação social
e alojamentos
adquiridos): 40% a
fundo perdido e 60%
comparticipação
reembolsável a taxa
de juro bonificada
a 50%.

Estimativa para
aquisição de 5
terrenos: 35% a
fundo perdido e 65%
comparticipação
reembolsável a taxa
de juro bonificada
a 50%.

Estimativa para a

construção de 270
fogos: 30% a fundo
perdido e 70%
comparticipação
reembolsável a taxa
de juro bonificada
a 50%.

CARÊNCIAS HABITACIONAIS FINANCIAMENTOINSTRUMENTO DEFTNTçÃO
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Ao nível do arrendamento, o Montijo
é o segundo concelho com preços
mais elevados comparativamente
com os concelhos limÍtrofes, contudo,
observando os valores praticados na
AML, apresenta valores inferiores.

Evrdéncia de diftculdade em arrendar
e comprar casa devido, e à prática
de preços elevados, parca oferta de
habitação para arrendar, degradação do
edificado e incapacidade financeira das
pe55oõ5.

Programa de
^ "^Ád-ã^á+^
Acessível

Promove a oferta
alargada de
habitação para
arrendamento a
p:'cçc: rcdu:idc:,
de acordo com uma
taxa de esforço
comportável pelas
pessoas e agregados.

Estimativa de
arrendamento
para 129 famílias
(pedidos de
habitação) de
acordo com os
limites máximos de
renda da respetiva
portaria, em que:

T0 = 325€
rr=475€
T2=600€
T3=700€
T4=800€
r5=875€
ï6+= 875+n.75

Aplica-se às
situaçoes de
necessidade de
alojamento urgente
de pessoas que se
vejam privadas, de
forma temporária
ou def initiva,
da habitação ou
do local onde
mantinham a

sua residência
permanente ou que
estejam em risco
iminente de ficar
nessa situaçã0,
em resultado de
acontecimento
imprevisível ou
excecional.

Estimativa de
arrendamento para
48 famílias: por
períodos de 12
meses, corresponde
no seu montante
mensal, à diferença
entre o valor
relativo a 25 %

do rendimento
médio mensal
do beneliciário e

do seu agregado
habitacional e o
valor por ele devido
a título de prestação
mensal da renda.

Pela escassez de habitaçoes para
arrendamento que impossi bil itam
resposta em caso de emergência social

Programa Porta
de Entrada

CARÊNCIAS HABITACIONAIS FINANCIAMENÏOTNSTRUMENTO DEFTNTçÃO

Facilita a mobilidade
habitacional das
famílias atualmente
residentes em áreas
de forte pressão
urbana e que
queiram fixar-se em
territórios de baixa
densidade.

Favorece-se, ao
mesmo tempo, a

oferta de habítação
para arrendamento
a custos acessíveis
nas áreas de maior
pressão da procura.

Esta medida
não se enquadra
na resolução
dos problemas
de carência
identificados

Aumento exponencial de tráfego e
população residente.

Aumento da Procura.

chave na Mão
- Programa de
Mobilidade
Habitacional
para a Coesão
Territorial
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O investimento privado está focado em
tírar partido da especulação do mercado
imobiliário que se faz sentir atualmente,
não sendo uma resposta para as famílias
em situação de carência habitacional.

Taxas autónomas
diferenciadas
para os
arrendamentos
habitacionais
com contratos de
longa duração

Estabelecimento
de taxas de IRS
reduzidas para
contratos de
arrendamento
habitacional de
longa duração,
abrangendo
novos contratos
e renovaçÕes
contratua is.

Poderá ser um
incentivo para os
privados colocarem
as habitaçÕes
devolutas no
mercado de
arrendamento,
beneficiando de uma
redução da taxa de
IRS que pode ir até
aos 1B%.

Atraves do levantamento da taxa de
esforço para os programas de apoio à
habitação, representativa do que seria
um preço comportável para as famÍlias
cujo rendimento médio mensal é igual
ou inÍerior a 4 vezes o lA5, verifica-se a
incapacidade de aceder è habitação por
via do arrendamento.

AlteraçÕes
legíslativas ao
arrendamento
urbano

Alteraçoes
legislativas
destinadas a
promover a
estabilidade e
segurança do
arrendamento e
a proteção dos
arrendatários mais
vulneráveis.

lncremento de
novas políticas ou
continuidade de
implementação
de benefícios
fiscais para os
proprietários cujo o
arrendamento seja
direcionado para
agregados mais
vulneráveis.

Necessidade de intervenção nas áreas
prioritárias, nomeadamente, no que
concerne aos espaços públicos e de lazer
por forma a trabalhar competências e
potenciar a integração social junto dos
grupos mais desenraizados e excluÍdos.

Da Habitação ao
Habitat

Promove a coesão
e a integração
socioterritorial
dos bairros de
arrendamento
público com vista à

melhoria global das
condiçÕes de vida
dos seus moradores.

Não se aplica dado
que o Montijo não
está sinal izado
como território de
intervenção piloto
de acordo com
o Despacho n.o
6295/2018.

CARÊNCIA5 HABITACIONAIS FINANCIAMENTOINSTRUMENTO DEFTNTçÃO

Ao nível setorial estão em marcha no montijo intervenções municipais que
complementam as respostas enunciadas no âmbito da NCPH, nomeadamente:

a) Realização de candÍdatura na tipologia lnserção das pessoas sem abrigo
no âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020;

b) Centro de Acolhimento Autárquico de Emergência Social (CAAES) com
evolução possível ou complemento para estrutura de apoio a pessoas

sem-abrigo (possibilidade de promover esta resposta em candidatura no

âmbito do Plano de Resiliência e Recuperação);

c) A requalifÍcação da Antiga Fábrica IZIDORO como resposta habitacional.
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Íogos de habitação social

privados a residir em
núcleos de habitação
<nriâl

3.4. Estimativa financeira e
orçamento de soluções habitacionais
id entificadas
Tendo em conta o diagnóstico efetuado, as soluçoes habitacionais propostas
passam pela reabilÍtação dos edifícios do parque habitacional público, que incluem

um total de 659 fogos, promovendo uma resposta para as famílias residentes.
PropÕe-se ainda a aquisição e reabilitação de 2 edifícios devolutos para 110
famÍlias que necessitam de ser realojadas, a nova construção de 20 fogos para a

promoção rendas reduzidas E por Frm. sugere-se a aguisição de terrenos e nova

construção de 250 fogos de habitação social para as restantes famílias, como
ilustra a tabela 23.

Existindo 659 famÍlias em habitação mista referente a núcleos de habitação
social, estes deverão ser alvo de reabilitaçõo, scndo ncccssório promovcr umo

nova resposta habitacional para 380 famílias. Para responder às necessidades

destas famílias propÕe-se a aquisição de Íogos/edifícios para 110 famílias, a

nova construção de 20 fogos e a aquisição de terrenos e nova construção de 250
fogos de habitação social.

Tabela 23 - soluções habitacionais a promover no âmbito do 1o Direito

486 1,184

Reabi I itação

Câmara

Municipal

Proprietários744

Desta forma, no âmbito da resposta às 1151 famílias sinalizadas estima-se
um investimento necessário na ordem dos 33 milhÕes de euros. Note-se que é
considerada a reabilìtação integral dos alojamentos.

Necessidades de
intervenção SoluçÕes a promover FamÍlias

si nal i zadas
N.o Pessoas Promotor

l/3

44 1,04alojamento não clássico

habitação cedida 38 88

AçÕes de despejo 46 125

Aquisição de edifícios devo-
lutos para prática de rendas
reduzidas (110)

Construção de 20 fogos de

habitação social
2 9ocupação ilegal

Núcleos degradados
(pátios)

Aquisição de terrenos para

Construção de 250 fogos de

habitação social

nova
250 585

Câmara

Municipal
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4.1. Plano de ação: objetivos,
metas e ações necessárias em
função dos recursos disponíveis
Um futuro desejado prevê o cumprimento dos seguintes objetivos:

a. Assegurar o acesso a uma habitação condigna a todas as famÍlias

b. Atenuar o efeito da construção do novo aeroporto no mercado imobiliário

c. Requalificar o Tecido Urbano no centro histórico do Montijo (Freguesia de

Montijo e Afonsoeiro) e pátios com interesse patrimonial e urbanístico

d. Prornover o Mercado de Arrendarrrento no Corìtelho

e. Reabilitar o parque habitacional público

f. Carantir habitação de emergência para situaçÕes transitórias sem resposta

habitaclonal (sem abrigo, violência doméstica e maus tratos, expulsÕes
do seio familiar, altas clínicas, colocação em liberdade de reclusos sem

suporte familiar, situaçÕes de despejo, etc.)

Apresenta-se de seguida um Plano de Ação relativo à implementação da ELH do
vontijo:
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Tabela 24 - Plano de ação ELH Montijo

A)
Assegurar o
ace550 a uma
habitação
condigna
a todas as
famílias

Todas as
famÍlias
ldentificôdas
passam a ter
condiçÕes
d ignas de
habitação

Aumento da
oferta em
habitação
social

Média de taxas
de esforço
inferÌor a 40%
de acordo com
o Rendimento
Mediano Bruto
Declarado
deduzido do
IRS liquidado
mensal
(806,83€).

Construção de
nova habitação
social

Reabilitar
fogos de
habitação
social

Atrair
investimento
privado para
reabilitação
do edificado e
posteriormente
colocar a
habitação no
mercado de
arrendamento
a custos
controlados.
Avaliar a
necessidade de
aquisição de
edifícios para
reabilitação
e posterior
arrendamento
Aumentar o
no de fogos
para habitação
social no
concelho

Pedidos de
habitação
social reduzem
em 90%

Todos os
fogos (100%)
de habitação
social reúnem
condiçÕes
de habitação
digna

Aquisição de
edifícios com
capacidade de
reabilitação

Valor (€) de
investimento
privado na
habitação

Câmara
Municipal

I nvestidores

Proprietários

B)
Atenuar o
efeito da
construção do
novo aeroporto
no mercado
imobiliário

Aumento do
no fogos para
renda apoiada

% de novas
construçoes/
reabilitaçoes
para prática de
renda apoiada
OU ACCSSíVEI

Mobilizar os
proprietários
para a prática
de renda
apoiada ou
acessível

Adquirir
ed if ícios
ou antigas
fábricas para
reabi I itação
e posterior
arrendamento

Aumento do
no fogos para
renda acessÍvel

Aumento de
20% de fogos
disponíveis no
mercado para
renda apoiada
OU ACCSSíVCI
promovida por
proprietários

Câmara
Municipal

Proprietários

c)
Requalificar o
tecido urbano
no centro
histórico
do Montijo
(Freguesia
de Montijo e
Afonsoeiro)
e pátios com
i nteresse
patrimonial e
urbanístico

Mapeamento
de edifícios
vagos e
devolutos
Reabilitação
de edifícios do
centro histórico
do Montijo
Reabi I itação
de 8 pátios
de interesse
urbanístico e
patrimonial

Requalificar
as áreas
habitacionais
no centro
histórico
Requalificar
os pátios
identificados

Atrair
serviços e
equipamentos
socias para
estas áreas

No de edifícios
i ntervencio-
nados

No de novos
serviços

Câmara
Municipal

Proprietários

lnvestidores

CRONOGRAMA

METAS INDICADORESOBJETIVOS PROMOÌORAçôEs ÈNmç6€
NdNdNN
eoa000
NNNNNd
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E)

Reabilitar
o parque
habitacional
público

Melhoria das
condiçoes de
habitabilidade
e manutenção
00 parque
de habitação
social

Melhoria da
perceção das
condições
habitacionais

Reabilitar
fogos de
habitação
social
atendendo às
necessidades
das famílias

No de edifícios
reabilitados

Câmara
Municipal

Valor medío
das rendas
ajustado a uma
taxa de esforço
inferior a 40%
de acordo com
o Rendimento
Mediano Bruto
Declarado
deduzido do
IRS liquidado

Mobilizar os
proprietários
para reabilitar
as habitaçoes
e aplicação de
rendas a custos
controlados a

longo prazo.

Atrair
investimento
privado para
reabilitação
do edificado e
colocação de
habitação no
mercado de
arrendamento
a custos
controlados.

No de novas
hab itaçÕes
para arrendar/
ano

No de novos
contratos de
arrendômento
a custos
controlados

câmôra
Municipal

Proprletário

I nvestidor

D)

Promover o
Mercado de
Arrendamento
no Concelho

Avaliar a
possibilidade
de aquisição
e reabilitação
de fogos
para suprir
situaçÕes
surgentes

Requal Íficar
o Centro
Autárquico de
Emergência
Social (CAAES)

como resposta
complementar
para estrutura
de apoío
a pessoas
sem-abrigo
situaçÕes de
emergência

No de fogos
disponíveis
para habitação
de emergência

Câmara
Municipal

F)

Ga ra nt ir
habitação de
emergência
para situaçÕes
transitórias
sem resposta
habitacional

L0 habitaçoes
para efeitos
de situaçÕes
de emergência
e caráter
transitório
Consolidação
de Centro de
Acolhimento
Autárquico de
Emergência
Social (CAAES)

como resposta
de emergência
para
responder às
necessi dades
de
realojamento
imediatas e
urgentes

OBJETIVOS METAS

CRONOCRAMA

PROMOTORINDICADORESAçÓE5 iNóq6o
dNdNNNoooooo
NNNNNN
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MUNICÍPIO DO MONTIJO

Tabela 25 - Previsão da implementação de soluçÕes habitacionais /ano no
âmbito do 10 Direito

A

c
E

Reabilitação de 486 fogos
de habitação social

T1: 3

T2: 88

T3: 83

T4:32

r1:72
f2:62
T3:61

T4:16

T0:14

rt 24

T2: 50

T3: 33

T4: 8

Estimativa € 2676970 e. I 962245 €. 1 676 355 €

A

c
Reabilitação

de 173 fogos (privados)

T2:4

T3: 30

T4:48

Í2:40
T3:36

T4:1 5

Estimativa € 1 06s 62s € 1 182 584 €

A

B

c
D

Aquisição + Reabilitação

de 110 fogos

rt 2Õ

f2:4O
T7'.20

T2:2O

T3:10

Estimativa € 3 288 840 € 2740 700 C

A

B

c
o

Nova construção dê 20
fogos

T1: I
r2'.8
T3:4

Estimativa € 1 096 280 €

A

B
Aquisíção de 5 terrenos

5 terrenos:
50 fogos/
terreno

Estimativa € 4 000 000€

A

B

D

Construção de 250 fogos de
habitacional

ÍL:44
ï2'. L8

f3:34
F4:4

Íl:2O
12:7O

T3:77

T4:3

T1:40

f2:22
T3: 34

T4:4

Estimativa € 5 481 400 € 5 481 400 € 2740700 e

TOTAL t2 L27 7L5 C 11 366 929€ 7 157 755 € 2 740 700 €

20232022 2024 2025 2026oBJETTVO SOLUçÂO

4.2. Avaliação e acompanhamento
da implementação da ELH a 6 anos
A monitorização da implementação da ELH é um instrumento fundamental na

orientaçào, eficácia da intervenção e no cumprimento dos objetivos propostos
no âmbito do cronograma prevísto.
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0 processo de avaliação será interno e externo. Ao nÍvel interno, o executivo,
as equipas de Ação Social, Habitação e Urbanismo e Planeamento do Território
assumirõo o processo de acompanhamento e avaliaçã0, e ao nível externo contamos

com o IHRU - lnstituto da Habitação e Reabilitação Urbana, assim como o apoio
de consultoria da Valeconsultores.

A avaliação on-going passaré pela monitorização do Plano de Açã0, que permi-

tirá avaliar a Íorma de concretização dos objetivos da ELH assim como o seu

afinamento ou correção, a arraliação ex-post permitirá medir os resultados e os

eÍeitos gerados pelas intervençÕes.

A avaliação on-going ocorrerá a partir dos seguintes processos:

a) ReuniÕes mensais

b) Questionários intermédios semestrais de avaliação

c) Focus Crupo

d) Relatórios trimestrais

A avaliação ex-post implicará:

a) Reunioes semesÌrais a fim de manter os probiemas habitacionais sanados

a longo prazo

u, ApilLdçdu uc Llucsr.ruildÍ ru5

c) Avaliação ônual do estado de conservação do edificado intervencionado

Em ambos os momentos de avaliação, pretende-se o envolvimento de todos os

siokciruitjcr :. cuuiúas iÉr-riiras- i.rcricficiár'ios, eitiirjades iocais úúbiicas e úr-;va,ias,

sendo chamados a envolver-se e a participar de forma a garantir que se construam

compromissos para a ação e para a mudança e que se tome consciência das
potencialidades e constrangimentos inerentes à concretização de cada uma das

açÕes do plano acima exposto.

Este estudo foi desenvolvido anteriormente ao contexto de pandemia covlD-19,
que vem reforçar e intensiÍicar a importáncia da habitação como condiçào de

dignidade e unidade social. Não sendo possível a sua medição, estima-se que esta

circunstância seja de impacto social muito elevado, pelo que a implementação
da Estratégia Local de Habitação implicará necessariamente uma reavaliação das

situações de carência no territorio e uma reestruturação dos recursos disponíveis
para a sua resolução.

Serão continuamente avalíados os dados disponÍveis e a presente estrategia
adaptar-se-á às novas realidades habitacionais.

o presente trabalho permitirá ainda, de forma Inequívoca, medir com rigor o

impacto da Pandemia nas questÕes da habitaçã0, na medida em que nos dá um

diagnóstico frno previo a esta situação

A equipa que desenvolveu este trabalho estará sempre disponível para eÍetuar
as adaptaçÕes que se revelem necessárias.
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O 1.o Direito - Programa de Apoio ao Acesso ò Habitação, orientado para assegurar

o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situaçÕes indignas e

quc não clispoem 11e capacrciade ftnanceira Írar'a accclcr- sem apoto. a umâ SoluÇào

habitacional adequada prevê um conjunto de soluçÕes que podem passar por:

1. Reabilitar o edificado: A reabilitação pode ser realizada em Habitação
proprìa pelo agregado em regime de autopromoção. lsto e, o próprio

agregado contrata diretamente a empreitada, da construção de prédio

unifamiliar destinado a proporcionar-lhe uma habitação adequada. Assim

como tambem pode ser realizada por entidades públicas para arrendamento
(incluindo bairros de que sejam proprietários), em prédios em áreas

urbanas degradadas e em equipamento complementar.

2. Arrendar: Passa pelo arrendômento de fogos para subarrendamento (Prazo

inícial mínimo de 5 anos) e pelo arrendamento a moradores de nÚcleos

degradados por prazo mínimo de 10 anos.

3. Construir: A construção pode realizar-se em habitação prÓpria pelo

agregado em regime de autopromoção e em prédios habitacionais para

atrlbuir a pessoôs elegíveis ou ao nível de equipamento complementar.

4. Adquirir: A aquisição pode ser aplicada a prédios ou frações habitacionais
para arrendamento ou de predios em núcleos precários ou degradados.

As soluçoes habitacionais podem ser financiadas ao abrigo do 1.o Direito desde
que cumpram os seguintes requisitos:

a) A aquisição de terrenos, e a construção ou aquisição de prédios ha-

bitacionais destinam-se a assegurar uma habitação adequada noutro
local às pessoas e agregados Ídentificôdos em levantamento efetuado
pelo município competente e está assegurada a demolição de todas as

Luil>u UçUË) ildU ilLEr TLTOUO) O\]UO|UU UO t ç)pçrtvq UçJULUpoçov,

b) A intervenção de reabilitação insere-se em processo de legalização das

construçÕes que faculta aos respetivos moradores o acesso a uma habitação

adequada, podendo aplicar-se, em caso de expropriação pelo município,

o financíamento cle soiuçoes habilacionãis especiatslo.

As despesas elegíveis previstas são

10 No caso
de soluções
habitacionais
de reabilitação,
de ôquisição e
reabilitação ou
de aquisição
de teírenos e
construção no
âmbito dos artigos
1 1.o e 12.o, as
percentagens
máximas de
compartìcipaçâo sèo
acrescidas em 10
% e o empréstimo
pode ter por
objeto a totõlidade
da parte não
romoarticipada do

. O preço das aquisiçÕes ou das empreitadas;

. os atos notariais e de registo de que dependa a regular

contratação e garantia dos apoios.

As despesas referidas incluem o valor do lmposto sobre o Valor Acrescentado
(lVA) aplicá'.rel, salvo no caso de a entidade financtada poder erercer o direito
à sua deduçã0.

. Os trabalhos e fornecimentos necessários às soluçÕes de

acessibilidades e de sustentabilidade ambiental que não

estejam incluídos nos fornecimentos da empreitada;

. As prestaçoes de serviços relacionadas com projetos,

frscalizaÇão e seguranca ia obrô:
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Tabela 26 - condições de financiamento ao abrigo do Programa 10 Direito

SoluÇao
ComporticrpoÇoo noo

reembolsouel

lnuestimento tot1l por
porte do promotor com
recurso o Emprëstimo

com taxo de juro
l){)'ìrltaili/ 1 etll )() .:,

Cronogrom0

Reab i I itação 40% 60%

Atê 2024

Até 10 anos após
aprovação da

candidatura ao 1o Direito

Construção 3s% 6s%

Aquisição prédios 30% 70%

Aquisição terrenos

Arrendamento

35%

50% 5 anos iníciais
25% entre 5 a 10 anos

segu i ntes

65%

Não Aplicável
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Notas Finais

t - As comparticipaçÕes relativas a reabilitaçã0, construção ou aquísição

reportam-se exclusivamente à parte das despesas elegíveis relativa
às fraçoes habitacionais e áreas habitacionaís dos prédios, tal como

definidas nas alíneas l) a o) do artigo 4.0. que se dest,nem a habitação
propria e permanente, arrendamento apoiado, renda condicionada, rendas

reduzidas por efeito de programas especiais ou propriedade resolúvel,
sendo o respetivo montante calculado com base na parcela do total das

despesas elegíveis proporcional àquelas áreas, sem prejuízo do disposto
nos números seguintes.

2 - No caso de unidades residenciais, são consideradas para efeito de

comparticipação as despesas elegíveis relativas à totalidade da área do
predio ou da fraçao destinadas às mesmas, tal como definidas na alínea
q) do artigo 4.0

3 - Para efelto do cálculo das comparticipaçÕes às áreas habitacionais, a

parcela das despesas com obras e equipamentos destinados a conferir
aos predÍos e às habitaçÕes as condiçÕes de cumprimento das normas
técnícas de acessibilidade e de soluçÕes de sustentabilidade ambiental
é acrescentada na totalidade ao correspondente valor de referência, até

ao máximo de 10 % do valor total da empreitada de construção ou de

reabilitação, sem prejuÍzo do disposto nos números seguintes.

4 - No caso de intervençÕes de reabilitação, apenas são comparticipáveis
a: üc>pr>a> rcioiivo> o >uiuçüc> ric cíiuiêrruio crrcr g,éiico tluc pettttiiort,
um aumento da classe energética. certificada antes das obras. em, pelo

menos, dois níveis.

5 - Com exceção do apoio ao arrendamento para subarrendamento, quan-

uu ild.jd ruËdr d dpilLdçdu LUr uuõdud uc uud5 uu rrdrJ ilrdJurdçutr) ud

comparticipação, a percentagem total dessas majoraçÕes não pode ser

superior a 25 %.
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> Anexo 01 - Conceito de condições indignas de habitação no

âmbito do Programa 1o Oireito, segundo o art. 50 do Decreto'Lea

n.o 37lzolgi

"Vivem em condições indignas as pessoas que não dispÕem de uma habitação

adequada, residindo de forma permanente, nomeadamente, em situação de:

a) Precariedade, considerando-se como tais as situaçÕes de pessoas sem

abrigo, tal como definidas nos termos cla alínea f) do artigo anterior. bem

como os casos de pessoas sem solução habitacíonal alternativa ao local que

usam como residència permanente, quando têm de o desocupar por causa

relacionada com a declaração de insolvência de elementos do agregado,

com situaçÕes de violência doméstica, com operaçÕes urbanísticas de

promoção municipal ou com a não renovação de contrato de arrendamento

nos casos de agregados unititulados, agregados que integram pessoas

com deficiència ou arrendatários com idade superior a 65 anos;

b) lnsalubridade e insegurança, nos casos em que a pessoa ou o agregado

vive em local, construído ou não, destituído de condições básicas de

salubridade, se8urança estrutural, estanquidade e higiene ou por ser uma

edificação sem condições mínimas de habitabilidade;

c) Sobrelotação, quando, da relação entre a composição do agregado e o
número de divisÕes da habÍtação, esta constitui um espaço de habitação

insuficiente, por falta de 2 ou maÍs divisões. nos termos do conceito espaço

de habitação sobrelotado usado pelo lnstituto Nacional de Estatística,

r. P. (rNE, r. P.);

d) Inadequação, por incompatibilidade das condiçÕes da habitação com

características específicas de pessoas que nele habitam, como nos cõsos de
pessoas com incapacidade ou deficiência, em especial quando a habitação:

i) Tem barreiras no acesso ao piso em que se situa; e ou

ii) As medidas dos vãos e áreas ínteriores impedem uma

circulação e uma utilização ajustadas às características

específicas das pessoas que nelas resiclem.'
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> Anexo 02 - Princípios do 1o Direito de acordo com o art. 30 do
do Decreto-Lei n.o 37/20L8:

"a) Princípio da acessibilidade habitacional, segundo o qual uma pessoa

ou um agregado tem direito a que sejam criadas condiçoes 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 necessídades básicas;

b) Princípio do planeamento estrategico local, em função do qual as soluçÕes

habitacionais a promover ao abrigo do 1..o Direito devem estar alinhadas
com as estrategias municipais e supramunicipais de polÍtica local de
habitação. no quadro das opçôes delinidas pelos municípios oara o de-

senvolvimento dos seus territórios, em especial ao nível da ocupação do
solo, da requalificação e da modernização do parque imobilìário urbano,
da coesão socioterritorial e económica, da igualdade e não discriminação
e da sustentabilidade os espaços urbanos;

c) Princípio da integração social, no sentido de o apoio ao acesso à habi-
tação não significar o apoio a qualquer solução habÍtacional. devendo
ser favorecidas soluções de ocupação dispersas em zonas habitacionais
existentes ou que garantam a diversidade social e estejam inseridas no
tecido urbano, assim se promovendo a integração da pessoa ou do agregado
nas comunidades residentes e evitando-se fenómenos de segregação e

de exclusão socioterritorial;

d) Prìncípio da estabilidade, segundo o qual deve existir uma atuação con-
jugada dos diferentes atores institucÍonais envolvidos na facilitação do
acesso à habitação por parte das pessoas mais desprotegidas, bem como
ao nível da sua proteção, integração e autonomização, por forma a que

estas sejam providas, não apenas de uma habitação, mas das condiÇões
habitacionais. Íinanceiras e socrais necessárias à sua autonomÍzação e à
estabilidade das soluçÕes apoiadas ao abrigo do 1.o Direito;

e) Príncípio da cooperação, pelo qual todos os atores, sejam públicos ou
privados, derrem promover a definição e concrei'zaçAo 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 senÌido de maxÍmizar a sua eficácia. coerencìa e estabilidade:

f) Princípio da participação, no sentido de ser assegurado que os destina-
tários das habitaçoes financiadas ao abrigo do 1.c Direito sào chamados.

diretamente ou atraves de associaçoes que os representem, a participar
na definição e implemeniaçáo das soluçóes habitacicnais e sociais que

lhes são destinadas, em particular quando estão em causa interesses
especificos de pessoas e grupos mais vulnerárzeis, nomeadamente as

comunidades ciganas e as pessoas em situação de sem abrigo;

$ Princípio da equídade, segundo o qual deve ser assegurada uma justa
repartição do esÍorço 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
fìnancerr;mente carenciadas e a vlver em srtuacâo habitãcional incligna.
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h) Princípio da perequação, pelo qual o município competente deve adotar
os mecanismos necessários para assegurar uma justa redistribuição
dos beneÍícios e dos encargos decorrentes de operaçÕes urbanísticas
promovidas no ômbito e para efeito de soluÇÕes habitacronais financiadas

com o apoio do Estado ao abrigo do 1..0 Direito;

i) Prrncípro da reailrlitaÇào do ediFtcado. segundo o qual o apoto público ao

abrigo do 1.o Direito deve privilegiar a disponibilização de habitaçoes

ôtraves da reabilitaÇào do edÌficado, em vez da construção de nova

edificação. como forma de contribuir para a valorizôção do parque

habitacionai. para a requalificação e revitalização das cidades e para a
sustentabilidade e uso eficiente dos recursos:

j) Princípio do incentivo ao arrendamento, no sentido de que o apoio pÚ-

blico ao abrigo do 1.o Direito deve privilegiar o acesso a uma habitação

arrendada em detrimento da aquisição de habitação, como forma de

corrLribuir para o equilÍbrio entre reginres de ocupação e a promoção e
regulação do mercado de arrendamento;

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

ou de construção em fraçoes e prédios destinados a habitação devem

integrar soluÇÕes de melhoría 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;

l, Pnnclplo od 5u5[eÍÌldul[udue dilrureil[dr, seBuiluu u Lludl, lld plullluçdu uds

intervençÕes de reabilitação e de construção apoiadas ao abrigo do 1.o

Direito, são de adotar equipamentos, tecnologias e ou processos condu-

centes a uma utilização racional da energia e da água e à maximização da

eÍicÍéncia no uso das mesmas. no sentido de evÍtar desperdícios, ctimizar
os corìsuÍtìo5 e íavurecer a su:lerrlai.riiiüaüe errereéiiua e i-rídr iua."
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> Anexo 03 - ORU Montiio (20l7l - Obietivos estratégicos a

prosseguir:

A Área de Reabilitação Urbana da cidade do Montijo tem como objetivo geral
impulsionar a reeualiÍicação do tecido urbano - incluindo o ediÍicado e o espaço
público - e as dinâmicas social e económica, contribuindo para a valorização e o
desenvolvimento de uma cidade mais atrativa e ambientalmente sustentável, com
vista a uma nova tendência de reocupação das áreas estagnadas, compreendendo os

usos de habitação, comércio, serviços e indústrias limpas, assim reforçando a coesão
social e territorial. com reflexos positivos também ao nível da ident'dade local.

Desse desígnÍo decorrem os seguintes objetivos estratégicos:

. Revitalízação do parque habitacional edificado e
parcialmente devoluto. contribuindo para a fixação de
população;

. Valorização do comércio de proximidade;

. Criação de emprego terciário e indústria limpa;

. Criação de serviços intensivos de informação e

conhecimento;

. Reforço da atratividade da cidade do Montijo, e em
particular do seu Núcleo Central, atraves da valorização de
espaços de excelência urbana e de si8nificado relevante na

identidade local;

. Definição da área cenlral da cidade do Montijo e, tambem.
das áreas do Afonsoeiro e Bairro do Areias, como prioridade
de intervenção;

. Promoção da coesão e da inclusão sociais, da integração e da
igualdade de oportunidades para as diferentes comunidades
que constituem a cidade;

. Reforço da oferta de equipamentos de proximidade;

. Reforço da participação dos cidadãos e da inovação nas

formas de governação urbana, através da cooperação dos
diversos setores urbanos;

. Qualificação do ambienÌe urbano e dos Íatores
determinantes da qualidade de vida da população, garantindo
critér'ios de eficiència energetica;

. Revitalização de áreas urbanas através da recuperação
de imóveis classificados ou em vias de classificação e de
património arquitetónico municipal;

ABR.2021 p9.87 de 89



*

. Reconversão das frentes ribeirinhas e valorìzação da

estrutura verde municipal;

. Adaptaçao do espaço urbano à mobilidade dos cidadãos,

integrando os transportes públicos, particulares e também os

modos suaves;

. DeÍiniçào de unÍdades operativas de intervençào, sobretudo

no centro histórico da cidade do Montijo.

Relatório da Estratégia Local cle Habitação do Município do Montijo
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