


 

• O atual PDM preconiza uma forte penalização da construção 

nova nas áreas de expansão da cidade, uma vez que à data da sua 

execução (2006) se procurava o regresso do investimento ao centro 

da cidade. 

 

• O grande incremento da actividade económica no Porto nos últimos 

anos provocou um aumento considerável da oferta de emprego, 

criando novos mercados de trabalho, e reforçando as actividades 

existentes. 
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• Esse desenvolvimento económico provocou um incremento na 

procura de espaços destinados à habitação, ao comércio, e aos 

serviços. 

 

• Estas dinâmicas permitiram que se consolidasse o fenómeno de 

reabilitação urbana no centro da cidade, hoje em franco e visível 

desenvolvimento, baseado em grande medida na instalação de 

novas actividades económicas. 
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Contexto atual 

 

• Todas estas dinâmicas positivas induziram um desequilíbrio 
entre a oferta e a procura de habitação, pressionando os 
preços de aquisição e as rendas. 

 

• Estando o incremento da procura de habitação garantido, urge 
agora atuar do lado da oferta, completando uma política de 
habitação para a cidade do Porto que inclua, para além da 
habitação social, habitação para todos os estratos sociais, incluindo 
habitação com rendas condicionadas para fixação da população 
jovem na cidade. 

 



Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

Objectivos primários 

Aumento da oferta de habitação disponível 

Promoção do direito à habitação na cidade 

Mitigação da pegada turística 

Âmbitos de actuação 

Regulação Urbanística 

Fiscalidade 

Promoção  da construção de habitação 



Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

área de actuação ações objectivos 

Regulação 

Urbanística 

Limitação das isenções relativas à reabilitação no 

caso de diminuição das dimensões dos fogos em 

zonas selecionadas da cidade  

Diminuição da reabilitação destinada unicamente ao 

Alojamento Local, incentivando a fixação de famílias 

no núcleo central da cidade 

Tipificação das residências de estudantes e sénior 

como serviços equiparáveis à hotelaria 

Promoção da construção de residências 

especializadas e libertação de habitações hoje 

ocupadas para fins não habitacionais 

Densificação das áreas de expansão (manutenção 

dos critérios morfológicos onde existam) 

 Incremento da oferta de habitação comercialmente 

disponível, retirando pressão aos preços actuais, e 

rentabilizando o investimento público já realizado em 

infraestruturas 
Majoração dos índices de construção aplicáveis 

aos edifícios de habitação 



Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

Cartografia da cidade do Porto com as 

áreas de expansão previstas no atual PDM 

e rede de metro 
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Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

área de actuação ações objectivos 

Fiscalidade 

Redução de IMI e IMT em habitações com rendas 

condicionadas  

Diminuição os custos de contexto na promoção de 

habitação com rendas condicionadas Reivindicação junto do estado central para a 

necessidade de um quadro fiscal em sede de IVA 

mais favorável à construção de fogos com rendas 

condicionadas 

Discriminação positiva das tipologias médias em 

zonas determinadas da cidade no que diz respeito a 

taxas de urbanização (TMI e outras)  
Incremento da área média dos fogos disponíveis, 

diminuindo a promoção de Alojamento Local, e 

aumentando os fogos destinados à fixação de famílias 
Revisão da tabela de taxas por forma a que o 

incremento do número de fogos na reabilitação seja 

refletido nas taxas aplicáveis 



Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

Alojamentos ativos 

 no AirBNB 



Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

área de actuação ações objectivos 

Promoção da 

construção 

Criação de um Programa Específico Complementar 

de Apoio ao Arrendamento com Renda 

Condicionada. 

Mobilização de fundos para colmatação da falha de 

mercado no financiamento de habitação para arrendar 

Continuação da política de aquisição de edifícios ao 

abrigo do direito de preferência em áreas 

classificadas 
Regulação do mercado, e instalação de famílias da 

classe média em áreas específicas da cidade 
Exercício do direito de preferência em todas as 

ARU através da criação de fundos específicos no 

âmbito das Operações de Reabilitação aprovadas 

Continuação do investimento no ambiente urbano, 

no espaço público e nos serviços de proximidade 

(Parques infantís, creches, escolas, centros de dia, 

etc)  

Incorporação da Política de Habitação numa visão 

integrada para uma cidade atractiva, interessante, e 

confortável 

Promoção da construção de habitações com 

rendas controladas, seja directamente seja em 

parcerias com privados 

Operacionalização da politica de Habitação para a 

Cidade do Porto, renovando o parque habitacional 

municipal disponível 
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Uma política de habitação para a  

Cidade do Porto 

Área do Terreno 28 740 m2 

Área total de Implantação 7500 m2 - 10 000 m2 

Àrea de arruamentos 7 000 m2 

Área impermeável 14 000 m2 - 17 200 m2 

ABC total 21700 m2 - 30 000 m2 

Índice de contrução 0,75 - 1,04 

ABC equipamentos 1 500 m2 

ABC habitação 20 000 m2 - 28 000 m2 

N.º fogos 200 - 250 

Estimativa de custo infraestruturas 1,75 M€ 

Estimativa de Investimento 20 M€ 

Critérios de avaliação 
Qualidade da proposta 

N.º habitações entregues à CMP 

Concurso de conceção e construção do Monte da Bela - quadro sinótico 




