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1. Que qualquer pessoa com contrato de arrendamento tenha
o direito de preferência na compra quando o senhorio vender
o prédio. lsto permite, por exemplq que os inquilinos da

Fidelidade possam vir a comprar as suas casas.

) Mais regulamentação e fiscalização ao Aloiamento Local através das

- 
I Câmaras Municipais. Os municípios passam a ter poder no processo de

implementação de Alojamento Local. Poderão, através de regulamento municipal
instituir quotas para que as zonas com sobrecarga turística não continuem a ser
pressionadas especulativamente, obrigando os moradores a saírem das suas

casas. As câmaras passamí assim, a ter poder de travar este uso abusivo das

casas quando o acesso a habitação em certas zonas se encontra em perigo.

A proteção das pessoas, com uma moratória aos despejos de pessoas

I que tenham 65 anos ou mais ou600/o de incapacidade e que moram
há 15 anos ou mais no mesmo sítio.

SUSPENDER TODOS OS DESPEJOS
ArE QUE A LEI SEJA AITERADA
Voltaremos a insistir na suspensão de todos os despejos até que se verifique estabilidade no arrendamento.

Voltaremos a propor que enquanto o desequilíbro introduzido por Assunção Cristas continuar é fundamental
garantir entraves à expulsão das pessoas. Neste sentido, voltaremos a apresentar a proposta de suspensão

de todos os despejos, até agora rejeitada por PS, PSD e CDS.

A nova política de arrendamento, proposta pelo Bloco, pretende atuar em quatro frentes: proteger

os inquilinos, favorecer os senhorios que promovem contratos de longa duração, apoiar os municípios no

aumento da oferta pública de habitacão e no combate à especulação imobiliária.

PROTEGER OS NOSSOS VIZINHOS E AS NOSSAS CIDADES
Extinguir o "Balcão dos despejos"
Criado por Assunção Crista e pelo governo PSD/CDS, este balcão liberalizou absolutamente os despejos,

desprotegendo radicalmente quem vive nas nossas cidades. Os processos deverão voltar aos

tribunais para apreciação justa e equilibrada.



Promover o arrendamento estável e de Ionga duração
O regime em vigor privilegia contratos de curta duração, a instabilidade e os
despejos. A estabilidade só se consegue com mais tempo e rendas adequadas.
Nestes casos o IRS para os senhorios será taxado em14,5o/o e não em 2\o/o como

atualmente. Para isso, estes contratos só podem ser terminados se o senhorio
comunicar com 5 anos essa vontade e apenas depois de o inquilino estar há 5 anos

nessa casa. Nestes casos, as rendas não podem ser mais que 4o/o do valor do prédio nas
finanças. Ou seja, se uma casa tem o valor de 50.000 euros, a renda não pode ser mais de

'135 euros.

Proteger todas as pessoas com mais de 65 anos e com incapacidade
Todas as pessoas com mais de 65 anos e pessoas com incapacidade superio r a 600/o deverão ter a garantia

da continuidade na sua casa mesmo que o contrato de arrendamento esteja em nome de outra pessoa.

Proibição do Assédio aos moradores
Assiste-se a comportamentos já puníveis pela lei na pressão feita recorrentemente aos moradores. Estas
atuações têm que ter um enquadramento mais penalizador para quem os pratique tendo que haver lugar a

indemnização aos moradores.

Apoio para senhorios pobres
Os senhorios de baixos rendimentos terão um apoio relativo ao arrendamento da casa no âmbito da
manutenção dos contratos e das rendas para pessoas com baixos rendimentos, idade superior a 65 anos ou
incapacidade superior a 600/o.

AUMENTAR A OFERTA PÚBLICA DE HABITACÃO
Portugal tem das taxas de habitação pública mais baixas da Europa. Uma situaião que o Bloco se propõe
reverter, permitindo às Câmaras construir habitação pública sem que esse investimento conte para os limites
de endividamento dos municípios e com período mais longo de amortização de empréstimos para construção e

reabilitacão aos municípios.

REGULAR O ATOJAMENTO TOCAL
O crescimento descontrolado do Alojamento Local, promovido pelo governo PSD/CDS, levou à transformação
de muitos prédios em hotéis o que fez disparar ainda mais o valor das rendas e diminuir a oferta de
arrendamento. O Bloco propõe:
- Submeter o Alojamento Local a um sistema de licenças municipais intransmissíveis e a criação de um sistema

de quotas municipal para limitar a sobrecarga do AL;
- Taxa sobre o alojamento local para financiar políticas públicas de habitação;
- Combater a concentração: limitar o nq de licenças por pessoa/empresa e edifício;
- Limitar o arrendamento de uma parte da casa de habitação permanente ou da totalidade da casa até um limite

máximo de 90 dias ao ano;
- Gabinetes municipais de fiscalização do AL com poder para retirar licenças.

ACABAR COM OS VISTOS GOID
Abolir estas autorizações de residência atribuídas em troca de investimentos
imobiliários especulativos que levam à venda de prédios e quarteirões a preços

incomportáveis e ao aumento dos valores de venda e arrendamento de casas.
Promovem igualmente o crime fiscal e de branqueamento.



SAI BA COTI'IO AG I R E CONTACTE.NOS!

Temos recebido relatos de casos de despejo por todo o país

e denúncias de assédio e ameaças de senhorios contra inquilinos
para os forçar a abandonar as suas casas.

O Bloco tudo fará para evitar esta onda de despejos, através das

alterações legislativas que estamos a propor na Assembleia da República,

e da luta social em que estamos envolvidos. Enquanto estas propostas não forem aceites,

é preciso saber como agir em caso de ameaça de despejo ou de não renovação do contrato:

senhorio e com a sua concordância;

, Nãoassinedocumentos. Nãodeveassinar -a
Al qualquer documento entregue pelo senhoriq â, Caso esteia a ser vítima de assédio,

sem antes se aconselhar sobre o seu conteúdo; t7 I ou qualquer tipo de pressãq para

Não saia da casa. Depois de receber
I a ordem de despejo não abandone

a sua casa de forma permanente;

Procure casos semelhantes na sua zona.
I Junte-se a outras pessoas que esteiam na

mesma situaçãq para dar visibilidade
ao seu caso e procurar soluções coniuntas.

Cumpra os prazos de resposta.
I O normal é ter 10 dias úteis para responder,

mas não responda sem aconselhamento;

Não permita visitas a "possíveis interessados"
I por indicação do proprietário. Estas visitas

só podeÉo serfuitas com aviso prévio do

abandonar a sua casa, denuncie de imediato
esta situação às autoridades policiais.

I
Contacte o BIoco de Esquerda para poder

denunciar o seu caso e lutar ao seu Iadq
indicando o concelhq a situação em que se

encontra e a ajuda que necessita. Entre em
contacto com as associações e movimentos
que lutam pelo direito à Habitação.


