
HABITAÇÃO

Renda acessível "não é
suficiente" sem subsídios
Sônia Alves, investigadora e especialista em habitação, fez um estudo no qual compara as
experiências portuguesa e dinamarquesa e deixa alguns alertas: o arrendamento acessível
não resolverá só por si os problemas e é um erro pôr à venda a habitação social.

Governo pretende arrancar com um regime de renda acessível, com o propósito de que as rendas fiquem 20% abaixo da média no mercado.
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Em
Portugal, há cerca

de 120 mil fogos de

habitação social, o

equivalente a cerca
de 2% do parque de

habitação permanente. Na Dina-
marca, a proporção do sector de ha-

bitação sem fins lucrativos é seis ve-
zes superior e chega aos 21% do to-
tal da habitação permanente. Esta

diferença, que se tem mantido cons-
tante nos últimos anos, serve de

ponto de partida a Sônia Alves, es-

pecialista em habitação, para olhar

para o que se passa em ambos os

países e concluir que o mercado de

arrendamento que existe naquele
país nórdico tem muito pouco que
ver com o que existe em Portugal.

As diferenças têm que ver, so-

bretudo, com as opções políticas to-
madas ao longo do tempo e onde se

destaca, no caso dinamarquês, uma
forte aposta no sector de arrenda-
mento sem fins lucrativos, acessí-

vel a todos, e não apenas a famílias
de menores recursos, acabando,
por isso, por ser uma forma de con-
trolar os preços no mercado livre.

Sônia Alves é investigadora do

Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, e do Da-
nish Building Research Instituto da

Aalborg University, em Copenha-
ga, na Dinamarca. O seu trabalho
"Pólos opostos? Um estudo com-
parativo das políticas de habitação
em Portugal e na Dinamarca" foi
recentemente contemplado com
uma menção honrosa na categoria
de Teses de Doutoramento/Arti-
gos Científicos no âmbito do pré-
mio André Jordan, do Confiden-
cial Imobiliário.

No caso da Dinamarca, expli-
ca, houve uma grande aposta na

construção directa pelo Estado e

há "empresas de habitação públi-
cas, que são sector privado regula-
do pelo Estado central". O seu ob-

jectivo "é apenas o arrendamento
e as rendas são baseadas no custo

de construção e do terreno, cada
bairro é uma unidade independen-
te", onde "as rendas vão para um
fundo usado para a requalificação
das casas". Na prática, "esta habi-

tação é propriedade de todos, por-
tanto, não pode ser vendida". Por
outro lado, "toda a gente tem direi-
to a estar numa lista de espera. In-
dependentemente dos seus rendi-
mentos", sendo que "as famílias de

baixos rendimentos têm subsídio

para a renda" e habitam os mesmos

bairros, sem separações.
Por cá, a intervenção do Estado

no arrendamento tem sido diminu-
ta e concentrada na habitação so-

cial - que é pouca -, mas o Gover-
no quer agora avançar com um re-

gime de renda acessível, que deve-
rá ser aprovado em breve no Parla-
mento. A ideia é subsidiar os pro-
prietários pela via fiscal, e, dessa

forma, conseguir que coloquem no
mercado imóveis com rendas 20%
abaixo da mediana no mercado.

Mesmo famílias
de rendimentos
médios
vão ter
dificuldades
em pagar
as rendas
[no futuro
regime de
arrendamento
acessível].
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