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LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ARU Área de Reabilitação Urbana 

CLAS Conselho Local de Ação Social 

CMC Câmara Municipal da Covilhã 

CMH Carta Municipal de Habitação 

DL Decreto-Lei 

ELH  Estratégia Local de Habitação 

ENH  Estratégia Nacional para a Habitação 

FAS Fundo de Apoio Social 

IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IFRRU Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

IGT Instrumentos de Gestão Territorial 

IHRU Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social  

LBH Lei de Bases da Habitação 

NGPH Nova Geração de Políticas de Habitação 

NUT Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

ORU Operação de Reabilitação Urbana 

PAICD Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 

PARU Plano de Ação para a Regeneração Urbana 

PDM Plano Diretor Municipal 

PEDU Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

PMOT Planos Municipais de Ordenamento do Território 

PNAES Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior 

PNH Programa Nacional de Habitação 

PP Plano de Pormenor 

PU Plano de Urbanização 

RCM Resolução do Conselho de Ministros 

RSI Rendimento Social de Inserção 

SPI  Sociedade Portuguesa de Inovação 

UBI Universidade da Beira Interior 

UF União de Freguesias 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_das_Unidades_Territoriais_para_Fins_Estat%C3%ADsticos
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), aprovada em 2018, assume a dupla 

missão de garantir o acesso universal a uma habitação adequada, através de um alargamento 

significativo do âmbito de beneficiários e da oferta do parque habitacional com apoio público, e, 

simultaneamente, de criar as condições necessárias para privilegiar a reabilitação urbana e do 

edificado na promoção das políticas públicas de habitação.  

Deste modo, as políticas públicas de habitação assumem uma nova abordagem que coloca o 

foco nas pessoas (e não nas habitações) e na qualidade do habitat. Este novo foco é 

acompanhado por uma aposta na descentralização e no consequente reforço da escala local 

na garantia do acesso à habitação, assim como na participação alargada e numa atuação que 

se pretende proactiva, integrada e dotada da flexibilidade necessária para adequar as medidas 

às dinâmicas socioeconómicas e habitacionais dos territórios. 

Das metas estabelecidas, a médio prazo, para as políticas de habitação, destaca-se o 

acréscimo do peso da habitação com apoio público, no total do parque habitacional, de 2 para 

5%. Tal expressa a intenção de se promover a transição do atual modelo de oferta residual de 

habitação pública, focado nas famílias com rendimentos mais parcos, para um modelo mais 

generalista, estendido a famílias de rendimentos intermédios, mas com dificuldades de acesso 

ao mercado. Em termos nacionais, representa um acréscimo de cerca 170 mil fogos. Esta meta 

é acompanhada por uma outra, de redução da taxa de sobrecarga dos orçamentos familiares 

com as despesas de arrendamento habitacional, passando de 35% para 27%. 

É neste contexto que surge o 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, 

diretamente associado a um dos objetivos estratégicos da NGPH, precisamente o de dar 

resposta às pessoas que vivem em situação de grave carência habitacional. A Estratégia Local 

de Habitação (ELH) é, por sua vez, o instrumento de planeamento de iniciativa municipal que 

resulta do Programa 1.º Direito. Como tal, encontra-se especialmente direcionada para apoiar 

as famílias que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade 

financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada. 

A ELH da Covilhã, enquanto instrumento estratégico em matéria de política de habitação à 

escala local, assume estas orientações de nível superior e pretende oferecer uma resposta 

integrada e partilhada aos problemas habitacionais da sua população. Visa dar uma resposta 

às situações de maior carência habitacional identificadas e, adicionalmente, potenciar 

dinâmicas de reabilitação urbana e uma maior regulação do mercado de habitação, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, para o reforço da coesão 

social e territorial, e para a promoção da reabilitação urbana e do arrendamento. 
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Seguidamente apresentam-se, sinteticamente, os capítulos que constituem a ELH da Covilhã. 

  Capítulo 1. Introdução 

O capítulo 1, de natureza introdutória, apresenta, de uma forma sucinta, a ELH e o processo 

que conduziu à sua elaboração. Aqui são expostos os seus objetivos e principais aspetos 

metodológicos adotados na sua elaboração.  

Tendo a ELH da Covilhã como objetivo geral a identificação e priorização das soluções 

habitacionais a desenvolver no Concelho, são definidos os seguintes objetivos específicos: 

: Análise e diagnóstico atualizado do contexto social no concelho da Covilhã, com a 

identificação das dinâmicas e carências habitacionais, assim como das famílias que 

vivem em condições habitacionais indignas; 

: Identificação e caracterização dos recursos habitacionais disponíveis no Concelho; 

: Definição da estratégia, com identificação das prioridades, objetivos e metas a 

alcançar, incluindo a demonstração do seu enquadramento nos princípios do programa 

1.º Direito; 

: Definição do programa de intervenção, com a identificação, programação e priorização 

de medidas/soluções habitacionais a promover no âmbito da ELH, no período máximo 

de execução fixado; 

: Elaboração da estimativa financeira e orçamental das soluções habitacionais 

identificadas e enquadramento das potenciais fontes de financiamento; 

: Definição do modelo de governação e dos mecanismos de acompanhamento e 

avaliação. 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento da ELH da Covilhã, que considera as 

orientações e os princípios estabelecidos no 1.º Direito, assenta em 4 etapas: 
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Capítulo 2. Quadro de referência no domínio da habitação 

Este capítulo apresenta o quadro de referência nacional no domínio da habitação, 

contextualizando as políticas de habitação, a ELH e os princípios orientadores para a sua 

elaboração.  

O contexto de agudização das dificuldades no acesso à habitação, observado nos últimos 

anos, reforçou a consciência coletiva e política da necessidade de intervenção na valorização 

da habitação e do habitat, através de respostas ajustadas às diferentes realidades identificadas 

no território nacional. Estas respostas encontram-se suportadas e enquadradas pelos 

seguintes documentos:  

: Estratégia Nacional para a Habitação (ENH), definida para o período de 2015-2031, 

constitui uma resposta às profundas alterações socioeconómicas e ao desfasamento entre 

o quadro normativo e as políticas públicas no domínio da habitação. Esta estratégia visa 

estender o acesso das famílias a uma habitação condigna e melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos, trazendo consigo a necessidade de implementar medidas transversais a 

longo prazo, em concordância com soluções urbanas sustentáveis, assentes em três 

pilares, cuja importância é agora sublinhada na Lei de Bases da Habitação (LBH): 

reabilitação urbana, arrendamento habitacional e qualificação dos alojamentos. 

: Nova Geração de Políticas de Habitação, assume uma missão assente em duas 

opções claras: (1) garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no 

sentido amplo de habitat e orientada para as pessoas, passando, para tal, por um 

alargamento significativo do âmbito de beneficiários e da dimensão do parque 

habitacional com apoio público; (2) criar as condições para que tanto a reabilitação do 

edificado como urbana passem de exceção a regra e se tornem nas formas 

Etapa 4. Desenvolvimento e entrega da Estratégia Local de Habitação

Etapa 3. Definição estratégica e soluções habitacionais

Etapa 2. Diagnóstico global atualizado das carências habitacionais

Etapa 1. Planeamento detalhado do projeto
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predominantes de intervenção. Para alcançar esta missão, foram definidos quatro 

objetivos complementares e com fortes relações sinérgicas entre si: (1) dar resposta às 

famílias que vivem em situação de grave carência habitacional; (2) garantir o acesso à 

habitação aos que não têm resposta por via do mercado; (3) tornar a reabilitação na 

principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano; 

(4) promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais. 

É também de salientar a devida articulação da NGPH com instrumentos que 

respondem a necessidades de grupos mais vulneráveis (Estratégia de Integração das 

Comunidades Ciganas, Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em 

Situação de Sem Abrigo e medidas de apoio à proteção e ao processo de 

autonomização das vítimas de violência doméstica e outros instrumentos que atuem a 

uma escala mais local).  

: Lei de Bases da Habitação, aprovada em setembro de 2019 (Lei n.º 83/2019): 

assume os princípios da igualdade e da universalidade, na medida em que todos têm 

direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da ascendência ou 

origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, crença, 

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

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

pessoas e famílias, especialmente naquelas em situação de especial vulnerabilidade, e 

nas condições de habitação, na garantia da sua adequação às necessidades dos seus 

residentes. Prevê a criação do Programa Nacional de Habitação, um documento 

estratégico que estabelecerá os objetivos, prioridades, programas e medidas da 

política nacional de habitação e do qual constará o diagnóstico, quantitativo e 

qualitativo, das carências habitacionais, a informação sobre eventuais falhas ou 

disfunções do mercado habitacional, o levantamento dos recursos habitacionais 

disponíveis (públicos e privados), a definição estratégica de objetivos a alcançar, as 

fontes de financiamento e recursos a mobilizar e o modelo de acompanhamento, 

monitorização e avaliação da sua aplicação. A nível municipal, prevê a elaboração 

pelos municípios da Carta Municipal de Habitação (CMH), o instrumento de 

planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação.  

Neste âmbito, e com enquadramento legal e regulamentar no Programa 1.º Direito, a ELH 

constitui um instrumento essencial de planeamento local, que valoriza o papel dos municípios 

em matéria de habitação e inclusão social, reforçando a sua capacidade de intervenção nestes 

domínios. A implementação da ELH deve assentar numa abordagem integrada e estratégica, 

assegurando a articulação do domínio da habitação com outros domínios de atuação 

municipal, que se interrelacionam com o ordenamento do território e o urbanismo, 

nomeadamente a promoção do emprego e formação profissional, a educação e saúde e a ação 
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social. Deve ainda prever uma ação concertada dos atores públicos e privados e a 

necessidade partilha de recursos e de compromissos, com uma visão e um modelo de 

intervenção pragmático, transparente e monitorizável.  

  Capítulo 3. Diagnóstico do território 

O capítulo 3 desenvolve uma análise ao contexto local, assente em múltiplas dimensões 

(territorial, urbanística, demográfica, social e habitacional), com a identificação dos programas 

e iniciativas municipais com relevo para o tema da habitação e com o reconhecimento do 

quadro de partida em termos de necessidades e recursos habitacionais disponíveis. 

Em relação ao contexto territorial e urbanístico, destaca-se a localização do Concelho da 

Covilhã na encosta sudoeste da Serra da Estrela, com uma área de 555 km2, ocupando uma 

posição central no eixo de desenvolvimento marcado pelos polos mais importantes da região 

(Guarda – Covilhã – Castelo Branco). A cidade da Covilhã funciona como centro estruturante 

polarizador de uma vasta rede de localidades distribuída pelas 21 freguesias/uniões de 

freguesia existentes, formando o principal centro populacional do Concelho, onde ocorrem as 

principais atividades socioeconómicas e culturais. Associado à forte presença de indústrias de 

lanifícios e têxteis, e de atividades ligadas à agroindústria, mecânica e precisão, aos plásticos, 

polimentos e energias alternativas, o contributo da Universidade da Beira Interior (UBI) coloca a 

Covilhã e a região numa posição de destaque no que respeita ao conhecimento científico e 

artístico. Para além do Plano Diretor Municipal (PDM), em processo de revisão, o Município 

tem desenvolvido outros Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) e um 

conjunto de documentos estratégicos, nomeadamente em matéria de ordenamento e 

reabilitação urbana. 

Relativamente ao contexto social e demográfico, destaca-se a trajetória de recessão 

demográfica, estimando-se que o concelho da Covilhã tenha sofrido um decréscimo do número 

de habitantes na ordem dos 22,7%, entre 1981 e 2018. Um pouco como todo o território interior 

português, a Covilhã revela uma situação de crescente fragilidade social, gerada pelos efeitos 

da interioridade que afeta sobretudo as pessoas e grupos sociais mais vulneráveis. De 

destacar o acentuado processo de envelhecimento da população residente e o peso 

significativo ao nível das famílias unipessoais constituídas por população idosa com mais de 65 

anos (13,2%). Além das questões de envelhecimento e da diminuição populacional, o 

isolamento social constitui também uma problemática sociodemográfica, traduzida na 

percentagem considerável de habitantes que moram em locais isolados (4,3% em 2011). 

Paralelamente e apesar dos dados resultantes dos Censos de 2011 já não traduzirem um retrato 

fiel da atual situação do Concelho, destaca-se a presença considerável de população sem 

atividade económica e com baixos níveis de escolaridade e o aumento gradual da população 
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pensionista, uma população que, considerando os valores médios das prestações sociais, possui 

reduzidos recursos económicos. Neste contexto, destaque para o elevado número de população 

residente com rendimentos baixos, designadamente pensionistas e pessoas que beneficiam do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), que representam cerca de 41% da população concelhia. 

Este facto é revelador de um cenário socioeconómico frágil no que se refere à capacidade de 

manutenção e/ou melhoria das condições de habitabilidade adequadas, ou à aquisição ou 

arrendamento de habitação. A perda populacional, o envelhecimento e a redução da população 

ativa, os fracos rendimentos de grande parte da população e a dependência de prestações 

sociais são desafios consideráveis no concelho da Covilhã, contribuindo para um peso 

considerável dos encargos sociais, bem como para o aumento das necessidades de adaptação 

da oferta pública de habitação a estas características específicas. 

 

No que respeita ao contexto habitacional, apesar da variação positiva do número de edifícios 

clássicos entre os últimos períodos censitários (10,4%), os edifícios concelhios registavam uma 

idade média de quase 41 anos. Verifica-se a existência de uma percentagem significativa de 

edifícios degradados e com necessidade de reparações estruturais (15%), aumentando o 

encargo sobre os proprietários e criando focos de insalubridade e insegurança urbana. 

Complementarmente, verifica-se uma elevada percentagem de alojamentos vagos no Concelho 

(14,8% dos alojamentos familiares clássicos) e uma provável desadequação dos edifícios e 

alojamentos relativamente à população com dificuldades de mobilidade (aproximadamente 

11,7% da população residente). No que concerne aos alojamentos em situação de 

sobrelotação (alojamentos com uma ou mais divisões em falta para o número de ocupantes), 

em 2011, existiam no Concelho 1.313 alojamentos de residência habitual sobrelotados (cerca 

41% da população é beneficiária de 
prestações sociais (2018) 

Setor terciário como principal empregador 
(2011) - 13.482 pessoas (65%). 

1.243 desempregados inscritos (fev. 2020) 

Alto Poder de Compra (2017) 

Poder de compra per capita: 86,6 

Valor médio das prestações sociais: 4.486 €/ano (374 
€/mês)  

Rendimento médio mensal (pop. conta de outrem): 
921 € 

Baixa escolaridade (2011) 

Taxa de analfabetismo: 7,3% (2011) 

+ 44% da população com 1º CEB ou menos 

Significativo número famílias unipessoais 
(2011) – 5.066 famílias (23,9%) 

21.220 famílias (Concelho) 

Dimensão média: 2,4 

Famílias unipessoais +65: 13,2% 

Declínio demográfico (2018) 

47.127 habitantes em 2018  
(- 9% do que em 2011) 

84,8 habitantes/km2 

Estrutura etária envelhecida (2018) 

252 idosos por cada 100 jovens (2018) 

27,6% da população residente (+65 anos) 
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de 6% dos alojamentos de residência habitual). Quanto às condições de habitabilidade, 

nomeadamente no que diz respeito ao acesso a infraestruturas básicas (eletricidade, 

instalações sanitárias, água canalizada e instalações de banho ou duche), observa-se que o 

Concelho registava, em 2011, uma percentagem de 2,4% de alojamentos familiares clássicos 

sem acesso a pelo menos uma destas instalações básicas. No que se refere ao regime de 

ocupação, em 2011, cerca de 70% dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual 

encontravam-se ocupados pelo proprietário/coproprietário e apenas 23% por arrendatários.  

De destacar ainda a população estudantil que frequenta a Universidade da Beira Interior (UBI), 

nomeadamente de deslocados, que se deparam com a reduzida oferta de alojamento nas 

residências de estudantes, recorrendo ao mercado de arrendamento para garantir um 

alojamento. Este facto intensifica as problemáticas no contexto habitacional, quer pela 

diminuição da oferta de habitações no mercado de arrendamento, quer pela potenciação de 

cenários de especulação imobiliária que dificultem o acesso à habitação por parte da 

população mais frágil do ponto de vista socioeconómico. 

 

De salientar a existência de programas e iniciativas com relevo para o tema da habitação no 

sentido da colmatação das necessidades da população mais carenciada. No âmbito da 

reabilitação urbana, destacam-se iniciativas como a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

(ARU) e desenvolvimento do Programa de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e do Plano de 

Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), no âmbito do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que permitiram enquadrar o acesso a financiamento 

comunitário de um conjunto de projetos com reflexo na qualificação do ambiente urbano e 

resposta às comunidades desfavorecidas. Já o Regulamento de Habitação Social do Município 

Preponderância da Habitação Própria (2011) 

70% dos alojamentos\ habitados pelo 
proprietário 

23% dos alojamentos ocupados em regime de 
arrendamento 

14,8% de alojamentos vagos (2011) 

6% alojamentos sobrelotados (2011) 

2,4% alojamentos sem acesso a infraestruturas 
básicas (2011) 

8.934 residência secundária (25,4%) 

35.557 Alojamentos clássicos em 2018  
(+1% que 2011) 

14 alojamentos não clássicos (2011) 

Necessidade de adaptação dos edifícios 
habitacionais (2011) 

6.071 habitantes com dificuldades locomotoras 
(11,7% dos residentes) 

Parque Edificado Envelhecido 

15% dos edifícios a necessitar de reparações 
profundas 

41 anos em média 

Dinâmica construtiva reduzida, mas 
crescente 

26 edifícios concluídos em 2018 

22 edifícios de habitação construídos em 2018 
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da Covilhã e o Regulamento Interno do Fundo de Apoio Social aos Estudantes da UBI, procuram 

responder a situações transitórias e de emergência, através da atribuição de habitações sociais 

em regime de arrendamento apoiado e de uma ajuda financeira para o pagamento de alojamento 

de estudantes do ensino superior deslocados e em situação de comprovado estado de 

necessidade económica. A existência da Rede Social, garantindo a disponibilização de uma 

estratégia social e a articulação entre as entidades públicas e privadas presentes, com várias 

iniciativas ao nível da erradicação da pobreza e da exclusão social no Concelho, constitui 

também um fator muito importante para a promoção do desenvolvimento social local. 

Este diagnóstico do contexto social, habitacional e das respostas do Município face às 

situações de carência socioeconómica, é acompanhado por um levantamento das 

necessidades habitacionais no Concelho, efetuado com o contributo das juntas de freguesia e 

dos parceiros sociais, que permitiu identificar situações de pessoas e agregados que vivem em 

carência habitacional e financeira, não possuindo recursos económicos que lhes permita fazer 

face às suas necessidades habitacionais. Este levantamento permitiu contabilizar um total de 

221 agregados habitacionais em carência habitacional. Entre estes, 183 agregados 

familiares (que integram pelo menos 396 pessoas) habitam em condição indigna, 

reunindo as condições de elegibilidade ao Programa 1º Direito. 

De acrescentar ainda que 54 destas famílias (um total de 103 pessoas) correspondem a 

pessoas e agregados habitacionais em situações específicas definidas no Programa 1º Direito, 

designadamente a pessoas vulneráveis. Estas situações correspondem a situações de 

pessoas sem-abrigo (sem casa ou sem teto – 47 e 1 agregados, respetivamente), assim como 

a vítimas de violência doméstica (6 situações). 

O capítulo termina com o levantamento dos recursos habitacionais existentes no Concelho, 

mobilizáveis para a promoção das soluções adequadas para as carências habitacionais. Estes 

recursos incluem o parque habitacional do Município da Covilhã que agrega vários conjuntos 

de habitações (14 bairros) e que constituem um universo de 719 fogos municipais, 690 dos 

quais integram a bolsa de habitação social do Município da Covilhã. Entre a bolsa de 

habitação social do Município, parte dos fogos necessitam de obras e 44 encontram-se livres. 

Complementarmente, identificaram-se 19 imóveis livres de propriedade municipal (parte deles 

afetos ao uso habitacional), assim como 6 imóveis, propriedade dos parceiros envolvidos, que, 

atualmente, não fazem parte da oferta habitacional, mas que podem ser avaliados para vir a 

integrar a oferta de habitação apoiada no Concelho, se for considerada indicada a sua 

reconversão funcional e/ou reabilitação. 

Do cruzamento entre necessidade e recursos habitacionais, resulta que a capacidade de 

resposta às situações de carência habitacional é suficiente, em termos quantitativos (recursos 
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e potenciais recursos), mas insuficiente em termos qualitativos, face às necessidades de 

reabilitação e de refuncionalização para habitação de alguns destes recursos, para poderem vir 

a ser ocupados. 

  Capítulo 4. Estratégia de intervenção 

O capítulo 4 apresenta a Estratégia de Intervenção desenvolvida no quadro da ELH da Covilhã, 

suportada no diagnóstico atualizado das necessidades e carências habitacionais. Assumindo o 

horizonte temporal de execução de 2026, a operacionalização desta estratégia, coordenada 

pelo Município, requer o envolvimento ativo dos atores locais na implementação das medidas e 

soluções habitacionais propostas, que se entende serem diversificadas e aptas para garantir 

uma resposta focada nos principais desafios que se colocam ao Município no domínio da 

habitação ou com este diretamente relacionados e nos diferentes grupos de população com 

dificuldades no acesso a uma habitação condigna. 

Estes grupos populacionais são os seguintes: 

: População desfavorecida, envolvendo os indivíduos e/ou agregados familiares em 

situação de carência socioeconómica e habitacional, sem condições para aceder a 

uma habitação condigna através de meios próprios; 

: População vulnerável e com algum nível de dependência, especialmente os mais idosos 

ou população com deficiência, que necessitam de soluções habitacionais adaptadas à 

sua condição funcional e, em alguns casos, suportadas numa assistência dedicada; 

: População arrendatária que, em virtude da sua situação socioeconómica, enfrenta 

declaradas dificuldades no pagamento da renda; 

: População proprietária sem condições financeiras para, por si só, realizar obras de 

beneficiação/reabilitação de modo a garantir uma situação de habitabilidade adequada; 

: População residente em habitação social, principalmente as situações de 

insalubridade/insegurança e sobrelotação. 

A definição estratégica exposta e que orienta a visão de futuro adotada, baseia-se em três 

domínios de intervenção determinados por um conhecimento prévio das caraterísticas de 

ocupação e evolução sociocultural e habitacional deste território. Estes domínios refletem as 

necessidades de intervenção mais prementes no território, mantendo o foco na resolução das 

necessidades de habitação do Concelho. 
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Assim, tendo por base as premissas da atual política de habitação, entre as quais se destaca a 

qualidade do habitat enquanto fator determinante para o desenvolvimento e a coesão socio 

territorial, a universalidade de acesso a uma habitação condigna e adequada às características 

dos seus ocupantes, e o envolvimento alargado das entidades e comunidade na construção 

das respostas habitacionais, a ELH da Covilhã adota a seguinte visão de futuro: 

Covilhã | um território com uma oferta habitacional mais inclusiva e 
diversificada, suportada num habitat urbano qualificado e atrativo. 

 

Em 2026, a Covilhã apresenta uma oferta habitacional mais inclusiva e diversificada, 

adaptada às necessidades da população residente e às especificidades locais, e que 

assegura a melhoria da qualidade e atratividade do habitat, numa lógica de continuidade do 

processo de revitalização e regeneração urbana. 

Esta visão suporta-se em três prioridades estratégicas, cada uma alicerçada em objetivos 

concretos e medidas a implementar para garantir a oferta das soluções habitacionais 

necessárias para responder às necessidades dos diferentes grupos populacionais: 
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PE1. APOIAR | Programa de apoio à habitação da Covilhã 

Objetivo estratégico:  

OE1. Garantir uma resposta habitacional digna para as famílias em situação mais extrema de carência. 

Objetivos específicos: 

Oe1. Garantir a existência de um parque de habitação social com condições de dignidade 

habitacional e que potencie a inclusão social da população mais desfavorecida. 

Oe2. Alargar a oferta de habitação municipal destinada à população mais desfavorecida e em risco 

de exclusão. 

Oe3. Diversificar as respostas habitacionais existentes, através da criação de uma nova tipologia 

habitacional vocacionada para as pessoas em situação intermédia de dependência. 

Oe4. Promover a existência de um parque habitacional privado com condições de habitação dignas. 

Oe5. Reforçar as medidas de apoio aos estratos sociais desfavorecidos na melhoria da habitação. 

Grupos-alvo:  

▪ Pessoas e agregados habitacionais em situação grave de indignidade em risco de exclusão e/ou 

com necessidade de habitação social; 

▪ Famílias residentes em habitações sociais em condições indignas; 

▪ Pessoas e agregados habitacionais em situação de indignidade e carência socioeconómica sem 

necessidade de realojamento (proprietários); 

▪ Outra população em situação de vulnerabilidade e carência socioeconómica, particularmente em 

estado intermédio de dependência ou em condição de precariedade, designadamente pessoas 

idosas, com deficiência, isoladas e sem filhos. 
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PE2. ATRAIR | Programa de valorização do habitat e de dinamização habitacional 

Objetivo estratégico:  

OE2. Promover mecanismos de facilitação de acesso à habitação, de incentivo geral à revitalização 

urbana e ao fomento da atratividade residencial. 

Objetivos específicos: 

Oe6. Fomentar o aumento da oferta de habitação qualificada, em regime de renda acessível para 

população de rendimentos intermédios. 

Oe7. Sensibilizar os proprietários e criar as condições regulamentares necessárias para o aumento 

de fogos em arrendamento acessível. 

Oe8. Garantir instrumentos operacionais de fomento à reabilitação urbana no Concelho. 

Oe9. Dinamizar o mercado habitacional e favorecer a sua regulação. 

Grupos-alvo:  

▪ População em geral, em particular famílias jovens; 

▪ Pessoas e agregados habitacionais com necessidades habitacionais (não elegíveis no 1º 

Direito). 

 

PE3. HABITAR | Gabinete de apoio à habitação 

Objetivo estratégico:  

OE3. Garantir o cumprimento dos objetivos da ELH da Covilhã e potenciar dinâmicas complementares 

que favoreçam a sua implementação. 

Objetivos específicos: 

Oe10. Dotar o Município das estruturas necessárias para a implementação e dinamização das 

medidas que concretizam a ELH da Covilhã. 

Oe11. Garantir e dinamizar as atividades necessárias para a implementação, acompanhamento e 

avaliação da ELH da Covilhã. 

Oe12. Mobilizar a comunidade em torno da ELH e contribuir para uma melhor regulação do mercado 

habitacional. 

Grupos-alvo:  

▪ Grupo de trabalho responsável pela operacionalização da ELH; 

▪ População em geral. 

A concretização das prioridades estratégicas e respetivos objetivos estratégicos está associada 

à implementação de um conjunto de 12 medidas, a implementar nos seis anos de vigência da 

ELH da Covilhã, algumas correspondentes a soluções habitacionais, conforme estabelecido no 

artigo 27.º do DL. n.º 37/2018, de 4 de junho: 
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Prioridades 
estratégicas 

Medidas 
Promotor, tipo de solução habitacional 

e estimativa de investimento 

PE1. 
APOIAR 

1.1. Melhorar as condições do parque habitacional 
social municipal ocupado. 

▪ Município 

▪ Reabilitação 

▪ 1 457 000 € 

1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para 
arrendamento apoiado. 

▪ Município 

▪ Reabilitação 

▪ 826 000 € 

1.3. Criar unidades residenciais em fogos 
reabilitados para pessoas em situação intermédia 
de dependência. 

▪ Município 

▪ Reabilitação + Reabilitação para 
equipamento complementar 

▪ 3 111 000 € 

1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional 
privado sem condições dignas de habitabilidade. 

▪ Proprietários (Beneficiários diretos) 

▪ Reabilitação 

▪ 1 930 000 € 

1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie 
as famílias nas despesas relacionadas com a 
habitação. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ Investimento não determinado 

PE2. 
ATRAIR  

2.1. Criar uma oferta pública de habitação em renda 
acessível por via da reabilitação. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ 7 365 000 € 

2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em 
renda acessível por via do investimento privado. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ Investimento não determinado 

2.3. Promover a operacionalização da estratégia de 
reabilitação urbana do Concelho. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ 54 000 € 

2.4. Delimitar zonas críticas de pressão urbanística. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ Investimento não determinado 

PE3. 
HABITAR 

3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação 
da ELH e acompanhamento dos beneficiários 
(HABITAR - Gabinete de apoio à habitação). 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ Investimento não determinado 

3.2. Criar as ferramentas de apoio para a 
implementação, monitorização e avaliação da ELH. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ 50 000 € 

3.3. Campanha de sensibilização e informação 
sobre a ELH e outros apoios ao arrendamento e 
reabilitação. 

▪ Município 

▪ Solução complementar 

▪ 20 000 € 

O plano de ação tem uma estimativa de investimento de cerca de 15 milhões de euros com 

a seguinte repartição: 

Natureza do investimento Investimento total (€) 

Município 12 883 000 € 

Proprietários (Beneficiários diretos) 1 930 000 € 

TOTAL 14 813 000 € 
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  Capítulo 5. Modelo de governação, acompanhamento e avaliação 

Por último, no capítulo 5 é definido o modelo de governação, de acompanhamento e avaliação 

da ELH. Este modelo tem como desígnio a necessidade de garantir, durante o processo de 

implementação da estratégia, uma adequada articulação, interação e comunicação ativa, 

institucional e funcional, tirando partido das valências e das potencialidades dos diferentes 

parceiros e atores locais envolvidos na mesma, assim como uma adequada alocação dos 

recursos humanos, logísticos e financeiros necessários.  

Compete à Câmara Municipal, como entidade coordenadora de todo o processo, a 

concretização da ELH, neste caso através do Gabinete de Apoio à Habitação, que funcionará 

sob direção do executivo municipal, conforme modelo abaixo representado. 

 

O Gabinete “HABITA” será constituído por uma equipa multidisciplinar com técnicos dos 

serviços municipais, nomeadamente de urbanismo e ação social, e deverá receber o apoio dos 

parceiros estratégicos, os quais assumem um papel ativo no apoio aos grupos de população 

mais vulneráveis. Durante todo o período de implementação da ELH da Covilhã, está previsto o 

envolvimento regular destas entidades, através de momentos de trabalho e de partilha. 

Este Gabinete deverá divulgar a ELH e o conjunto de medidas e os apoios disponíveis, junto da 

população em geral, promovendo o envolvimento de proprietários, moradores e promotores. 
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Cabe-lhe ainda a responsabilidade de orientar e acompanhar os munícipes que procurem 

habitação no Concelho ou que pretendam candidatar-se ao Programa 1.º Direito ou a outros 

instrumentos de apoio à habitação, garantindo suporte técnico aos beneficiários diretos na 

formalização dos processos e candidaturas. 

O sucesso da implementação da ELH depende, em larga medida, do seu acompanhamento 

permanente e avaliação, práticas que permitirão corrigir eventuais desvios aos objetivos 

traçados. A definição de um modelo que permita com facilidade a aferição de resultados é, 

nesta medida, um aspeto essencial a ter em conta. A monitorização e avaliação da ELH serão 

conduzidas com base num conjunto de indicadores aos quais se associam metas. Cabe ao 

Município a monitorização e avaliação da ELH, com a colaboração das entidades parceiras e 

atores locais, que devem fornecer com regularidade a informação necessária. Está prevista a 

elaboração do relatório de monitorização e avaliação da ELH, a realizar anualmente. 

A tabela seguinte apresenta os indicadores e as metas propostas. 

Indicadores a aferir 
Situação de 

partida 
Meta 

(2026) 
Meio de 
aferição 

Número de fogos do Município de habitação social 
reabilitados 

0 115 Município 

Número de agregados familiares realojados em unidades 
residenciais 

0 35 Município 

Número de candidaturas apresentadas ao 1.º Direito 
(beneficiários diretos) 

0 19 Município 

Número de fogos disponibilizados na bolsa do Programa de 
Arrendamento Acessível 

0 72 Município 

Número de ORU no Concelho aprovadas 0 27 Município 

Com a elaboração da ELH da Covilhã, o Município passa a dispor de um importante 

documento estratégico que orienta e suporta a atuação no domínio da habitação no território 

concelhio, adaptado e sensível às dinâmicas evolutivas características deste domínio.  

Março de 2021 

Sociedade Portuguesa de Inovação, S.A. 

 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

1 

ÍNDICE 

SUMÁRIO EXECUTIVO .................................................................................................... IV 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 6 

1.1. Enquadramento............................................................................................................. 6 

1.2. Objetivos ....................................................................................................................... 8 

1.3. Metodologia e estrutura do documento ........................................................................ 9 

2. QUADRO DE REFERÊNCIA NO DOMÍNIO DA HABITAÇÃO .................................. 13 

2.1. Políticas de habitação em Portugal............................................................................. 13 

2.2. Estratégia Local de Habitação .................................................................................... 22 

3. DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO .............................................................................. 27 

3.1. Enquadramento territorial e urbanístico ...................................................................... 27 

3.2. Contexto demográfico e socioeconómico ................................................................... 33 

3.3. Contexto habitacional.................................................................................................. 48 

3.4. Programas e iniciativas municipais com relevo para o tema da habitação................. 62 

3.5. Carências habitacionais .............................................................................................. 68 

3.6. Recursos habitacionais ............................................................................................... 82 

3.7. Balanço entre as carências e os recursos habitacionais ............................................ 89 

4. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO ............................................................................ 97 

4.1. Visão estratégica......................................................................................................... 98 

4.2. Prioridades, objetivos estratégicos e metas.............................................................. 101 

4.3. Soluções habitacionais e medidas complementares ................................................ 109 

4.4. Priorização, calendarização e programação anual das soluções habitacionais ....... 130 

4.5. Estimativa de investimento e fontes de financiamento ............................................. 133 

4.6. Demonstração do enquadramento da ELH nos princípios do Programa 1.º Direito . 136 

5. MODELO DE GOVERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ................. 143 

5.1. Modelo de governação.............................................................................................. 143 

5.2. Mecanismos de monitorização e avaliação .............................................................. 147 

ANEXO I | PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ......................................................... 150 

ANEXO II | PRESSUPOSTOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DE 
INVESTIMENTO (POR MEDIDA) ................................................................ 154 

ANEXO III. CARTA DE COMPROMISSO ELH .............................................................. 156 

  



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

2 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Metodologia de referência, com base nas orientações do IHRU ...................................... 10 

Figura 2. Metodologia dos trabalhos ................................................................................................ 10 

Figura 3. Princípios aplicáveis à elaboração da Estratégia Local de Habitação .............................. 22 

Figura 4. Domínios da atuação municipal que se articulam com a Habitação ................................. 25 

Figura 5. Localização e enquadramento regional do concelho da Covilhã ...................................... 27 

Figura 6. Localização e enquadramento local do concelho da Covilhã ........................................... 29 

Figura 7. Freguesias classificadas de acordo com a tipologia de áreas urbanas ............................ 30 

Figura 8. Evolução da população residente no concelho da Covilhã e na NUT III .......................... 33 

Figura 9. Taxa de variação da população residente (2001-2011) ................................................... 34 

Figura 10. Distribuição da população no Concelho em 2011 .......................................................... 35 

Figura 11. Índice de envelhecimento da população residente no Concelho .................................... 37 

Figura 12. Proporção de famílias clássicas unipessoais em 2011 .................................................. 39 

Figura 13. População residente segundo o nível de escolaridade atingido – 2011 ......................... 40 

Figura 14. Espacialização dos indicadores de emprego no concelho da Covilhã ........................... 41 

Figura 15. Ganho médio mensal (€) dos trabalhadores por couta de outrem, entre 2011 e 2017 ... 43 

Figura 16. Rendimento bruto declarado por habitante e agregado fiscal – 2017 ............................ 43 

Figura 17. Poder de compra per capita em 2017............................................................................. 44 

Figura 18. Evolução do número de beneficiários do RSI no concelho da Covilhã ........................... 45 

Figura 19. Edifícios concluídos por tipo de obra, no concelho da Covilhã (2011-2018) .................. 48 

Figura 20. Exemplos de edifícios degradados na cidade da Covilhã .............................................. 50 

Figura 21. Distribuição da população com dificuldades em andar ou subir degraus no concelho da 
Covilhã ............................................................................................................................................. 51 

Figura 22. Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos famíliares no Concelho (€) .............. 59 

Figura 23. Valor mediano das rendas por m2 de alojamentos famíliares no Concelho (€) .............. 60 

Figura 24. Níveis de definição estratégica e de operacionalização ................................................. 97 

Figura 25. Domínios de intervenção de suporte à definição estratégica ....................................... 100 

Figura 26. Prioridades estratégicas de intervenção da ELH da Covilhã ........................................ 102 

Figura 27. Tipologias de beneficiários e acesso a soluções habitacionais .................................... 109 

Figura 28. Modelo de Governação da ELH da Covilhã. ................................................................. 144 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Pilares e desafios da Estratégia Nacional para a Habitação 2015-2031 ......................... 15 

Tabela 2. Instrumentos de atuação no âmbito dos objetivos estratégicos ....................................... 17 

Tabela 3. Descrição dos princípios que presidem à ELH ................................................................ 23 

Tabela 4. Indicadores demográficos ................................................................................................ 36 

Tabela 5. Indicadores demográficos 2018 - Idade da população residente ..................................... 36 

Tabela 6. Indicadores demográficos em 2018 ................................................................................. 38 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

3 

Tabela 7. População residente em lugares censitários por escalão e dimensão populacional ....... 38 

Tabela 8. População ativa e emprego ............................................................................................. 40 

Tabela 9.Caraterização dos desempregados residentes no concelho da Covilhã, inscritos no IEFP
......................................................................................................................................................... 42 

Tabela 10. Indicadores de prestações sociais da Segurança Social em 2018 ................................ 45 

Tabela 11. Indicadores relativos aos edifícios ................................................................................. 49 

Tabela 12. Indicadores relativos aos edifícios ................................................................................. 50 

Tabela 13. Indicadores relativos aos alojamentos ........................................................................... 52 

Tabela 14. Indicadores relativos aos alojamentos - Residência habitual e secundária ................... 53 

Tabela 15. Alojamentos familiares vagos segundo a forma de ocupação e época de construção – 
2011 ................................................................................................................................................. 54 

Tabela 16. Alojamentos familiares por escalão de área útil – 2011 ................................................. 55 

Tabela 17. Alojamentos familiares clássicos de residência habitual, quanto ao regime de ocupação 
– 2011 .............................................................................................................................................. 56 

Tabela 18. Oferta de camas e quartos nos edifícios destinados a residências de estudantes – 2018
......................................................................................................................................................... 57 

Tabela 19. Indicadores ao crédito à habitação ................................................................................ 58 

Tabela 20. Agregados habitacionais em situação de carência habitacional por freguesia/UF ........ 70 

Tabela 21. Agregados habitacionais em condição indigna por freguesia/UF .................................. 71 

Tabela 22. Situações de condição indigna por dimensão do agregado habitacional por freguesia . 73 

Tabela 23. Situações de condição indigna por composição do agregado habitacional ................... 73 

Tabela 24. Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de menores ................. 74 

Tabela 25. Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de idosos ..................... 75 

Tabela 26. Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de pessoas portadoras 
de deficiência ................................................................................................................................... 75 

Tabela 27. Situações habitacionais em condição indigna segundo a principal fonte de rendimento 
do agregado .................................................................................................................................... 76 

Tabela 28. Condição indigna das famílias em situações de carência habitacional, por freguesia ... 77 

Tabela 29. Condição indigna das famílias em carência habitacional, por regime de ocupação das 
habitações ....................................................................................................................................... 79 

Tabela 30. Pedidos de apoio ao Município da Covilhã na área da habitação ................................. 80 

Tabela 31. Parque habitacional do Município da Covilhã ................................................................ 82 

Tabela 32. Bolsa de habitação social do Município da Covilhã ....................................................... 83 

Tabela 33. Bolsa de imóveis livres no parque de habitação social municipal .................................. 83 

Tabela 34. Bolsa de edifícios/frações autónomas livres afetas ao uso habitacional de propriedade 
municipal ......................................................................................................................................... 85 

Tabela 35. Bolsa de outros edifícios e instalações livres de propriedade municipal........................ 86 

Tabela 36. Bolsa de outros edifícios não municipais que poderão vir a integrar a oferta de 
habitação ......................................................................................................................................... 86 

Tabela 37. Rede de equipamentos sociais- Tipologia de respostas habitacionais (2018)............... 87 

Tabela 38. Correlação entre as situações de carência habitacional e os recursos existentes ........ 94 

Tabela 39. Síntese dos agregados familiares de acordo com o regime de ocupação e situação 
locativa ............................................................................................................................................ 98 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

4 

Tabela 40. Indicadores para as metas e contribuição das prioridades estratégicas para o seu 
alcance .......................................................................................................................................... 108 

Tabela 41. Plano de Ação: medidas e soluções habitacionais a implementar no âmbito da ELH . 111 

Tabela 42. Correlação entre as situações de carência habitacional, os recursos necessários e as 
medidas habitacionais da ELH. ..................................................................................................... 112 

Tabela 43. Síntese das medidas, das tipologias dos fogos e das soluções habitacionais da ELH.
....................................................................................................................................................... 116 

Tabela 44. Priorização e calendarização das soluções habitacionais ........................................... 131 

Tabela 45. Programação anual da ELH da Covilhã ....................................................................... 132 

Tabela 46. Critérios e valores de referência de acordo com as soluções habitacionais ................ 133 

Tabela 47. Natureza do investimento ............................................................................................ 134 

Tabela 48. Fontes de financiamento. ............................................................................................. 134 

Tabela 49. Estimativa de investimento e fontes de financiamento ................................................ 135 

Tabela 50. Enquadramento da ELH nos princípios do Programa 1º Direito .................................. 136 

Tabela 51. Intensidade de relação estabelecida entre as medidas que integram a ELH da Covilhã e 
os princípios do Programa 1º Direito ............................................................................................. 141 

Tabela 52. Entidades parceiras da ELH da Covilhã. ..................................................................... 144 

Tabela 53. Responsabilidade no modelo de governação da ELH da Covilhã. .............................. 145 

Tabela 54. Indicadores propostos para a monitorização e avaliação da ELH da Covilhã. ............ 148 

 

 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

5 

 

 

INTRODUÇÃO 01. 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

6 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

A ELH da Covilhã é um instrumento de planeamento de iniciativa municipal, que define a 

estratégia de intervenção à escala local em matéria de política de habitação, articuladamente 

com as outras políticas setoriais que com esta se relacionam mais diretamente, nomeadamente 

as políticas urbanas e sociais. Suporta-se num diagnóstico atualizado das carências 

habitacionais, a partir do qual se definem os objetivos estratégicos, prioridades e metas que 

sustentam o conjunto de medidas e soluções habitacionais a implementar.  

A ELH da Covilhã tem enquadramento legal e regulamentar no D.L. n.º 37/2018, de 4 de junho, 

e na Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, que, respetivamente, estabelecem e 

regulamentam o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que concretiza os 

princípios orientadores da NGPH, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 50-A/2018, de 2 de maio. 

O programa 1.º Direito consiste num programa de apoio público à promoção de soluções 

habitacionais para pessoas e agregados que vivem em condições habitacionais indignas e que 

não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação 

adequada. Inscrevem-se neste quadro as famílias que vivem em situação de grave carência 

habitacional e que normalmente se debatem com fortes obstáculos que impedem a sua 

inclusão e autonomia, como a pobreza, o desemprego e a discriminação, bem como situações 

específicas de precariedade e degradação do habitat. 

Nesta medida, a ELH encontra-se especialmente orientada para a resolução das situações de 

carência habitacional identificadas no programa 1.º Direito. Visa igualmente a promoção da 

inclusão social e territorial das comunidades mais desfavorecidas, numa perspetiva de 

valorização do parque habitacional e de requalificação e revitalização do território.  

As soluções habitacionais estabelecidas no programa 1.º Direito são diversas (arrendamento, 

reabilitação, construção nova e aquisição de prédios/frações e terrenos) e, à luz das condições 

estabelecidas, podem ser mobilizadas de forma combinada, segundo uma intervenção 

integrada. A reabilitação é assumida como a solução preferencial para a criação de soluções 

habitacionais, com reflexo nas condições de apoio oferecidas por este programa. 

Sem prejuízo desta abordagem, focada nas pessoas e agregados que vivem em situação de 

grave carência habitacional visadas pelo Programa 1.º Direito, a presente ELH pretende 

também constituir-se como um instrumento com objetivos e soluções direcionadas para outras 
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realidades e situações, nomeadamente no acesso à habitação por parte daqueles que não 

encontram resposta por via do mercado, no estímulo à reabilitação urbana e ao arrendamento 

habitacional, e na criação de soluções habitacionais promotoras de uma maior inclusão social e 

territorial, seguindo assim os preceitos da NGPH e da LBH (Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro). 

A ELH da Covilhã assume um horizonte de execução de 6 anos para a implementação das 

medidas e soluções enquadradas no Programa 1º Direito (com conclusão até 2026). Encontra-

se suportada num modelo de governança e num sistema de monitorização e avaliação, sendo 

possível que a qualquer momento possa ser revista, de forma a acomodar alterações 

devidamente fundamentadas. 
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1.2. Objetivos 

A presente ELH da Covilhã, elaborada nos termos estabelecidos no Decreto-Lei (DL) n.º 

37/2018, de 4 de junho, e a Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, configura um instrumento 

estratégico que tem como objetivo geral a identificação das necessidades habitacionais no 

Concelho e a conceção da estratégia habitacional a prosseguir por forma a suprir essas 

necessidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para a 

coesão social e territorial no Concelho. 

Este objetivo geral traduz-se num conjunto de objetivos específicos. A saber: 

: Análise e diagnóstico atualizado do contexto social no concelho da Covilhã, com a 

identificação das dinâmicas e carências habitacionais existentes e das características e 

número de pessoas e agregados que vivem em condições habitacionais indignas, bem 

como de situações específicas (no caso da existência de núcleos precários ou de 

núcleos degradados); 

: Identificação dos recursos habitacionais disponíveis e o seu estado de conservação e 

utilização; 

: Definição da estratégia, com identificação das prioridades, objetivos e metas a 

alcançar, incluindo a demonstração do seu enquadramento nos princípios do programa 

1.º Direito; 

: Definição do programa de intervenção, com a identificação, programação e priorização 

de medidas/soluções habitacionais a promover no âmbito da ELH; 

: Elaboração da estimativa financeira e orçamental das soluções habitacionais 

identificadas e enquadramento das potenciais fontes de financiamento;  

: Definição do modelo de governação e dos mecanismos de acompanhamento e 

avaliação. 

Obedecendo aos princípios estabelecidos no programa 1.º Direito, a viabilidade dos pedidos de 

apoio ao abrigo deste programa, a submeter ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, 

IP (IHRU) na fase de implementação, está dependente do seu enquadramento nas prioridades 

estratégicas e medidas e soluções habitacionais estabelecidas na ELH. Nesta medida, a ELH 

da Covilhã será o documento de suporte para o Município agregar, avaliar e gerir todos os 

pedidos de apoio ao abrigo do programa 1.º Direito que sejam submetidos, assegurando a 

universalidade, a coerência e a equidade no acesso às soluções nela identificadas.  
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1.3. Metodologia e estrutura do documento 

A ELH da Covilhã é um instrumento de iniciativa e escala municipal, que possui um âmbito 

setorial focado na política habitacional, embora integrado com outras políticas públicas. Nesta 

medida, a metodologia adotada para a sua elaboração, descrita detalhadamente no Relatório1 

(R1. Planeamento Detalhado do Projeto), teve em consideração os instrumentos de política de 

habitação nacionais, com a devida adequação às especificidades locais, assim como a NGPH, 

que reconhece o importante papel dos municípios na realização do diagnóstico das situações 

habitacionais indignas existentes e na elaboração das estratégias locais de habitação com o 

enquadramento de todos os apoios financeiros a conceder nos seus territórios. 

A ELH é orientada para a ação concertada dos atores públicos e privados, numa lógica de 

partilha de recursos e compromissos, fixa objetivos mensuráveis e integra um modelo de 

intervenção com base numa visão partilhada. A ELH da Covilhã foi elaborada em estreita e 

permanente articulação com a Câmara Municipal da Covilhã (CMC) e, através de uma 

identificação e mobilização prévia dos atores presentes no território, contou com o 

envolvimento ativo dos atores locais com maior relevância no domínio da habitação e ação 

social, designadamente das juntas de freguesia e dos parceiros da Rede Social. Este 

envolvimento alargado possibilitou: 

: Conhecer as necessidades habitacionais, designadamente as carências habitacionais, 

as dificuldades de acesso à habitação, e as dinâmicas de procura e oferta do mercado 

imobiliário local; 

: Projetar o futuro desejado, definindo uma visão partilhada assente em objetivos 

mensuráveis; 

: Planear a intervenção pública no âmbito da política de habitação, propondo medidas e 

soluções habitacionais concretas; 

: E, projetar um modelo para avaliar e monitorizar, de forma a corrigir problemas e 

assimilar as boas práticas. 
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Figura 1. Metodologia de referência, com base nas orientações do IHRU 

Fonte: IHRU / SPI 

O trabalho foi organizado em quatro etapas distintas, com tarefas específicas, mas 

interdependentes, que estruturam a ELH da Covilhã (R2). 

 

Figura 2. Metodologia dos trabalhos 

Fonte: SPI 

Este documento encontra-se estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro (o presente) 

dedicado à apresentação genérica da EHL, do processo e contexto que conduziu à sua 

elaboração, dos seus objetivos e dos principais aspetos metodológicos.  

O segundo capítulo, intitulado Quadro de referência no domínio da habitação é dedicado à 

contextualização das políticas nacionais de habitação, que enquadram um conjunto de 

Etapa 4. Desenvolvimento e entrega da Estratégia Local de Habitação

Etapa 3. Definição estratégica e soluções habitacionais

Etapa 2. Diagnóstico global atualizado das carências habitacionais

Etapa 1. Planeamento detalhado do projeto
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instrumentos e medidas de apoio destinadas à concretização de novas soluções habitacionais, 

com destaque para a ENH, a NGPH, a recém-criada LBH e as Estratégias Locais de 

Habitação.  

O terceiro capítulo de Diagnóstico global atualizado do território inicia se com uma análise do 

contexto sociodemográfico e habitacional no Concelho, sobretudo suportado nas estatísticas 

oficiais mais recentes disponíveis. O capítulo contém igualmente a identificação das pessoas e 

agregados que vivem em condições habitacionais indignas e dos recursos habitacionais 

disponíveis e mobilizáveis no Concelho. Ainda no mesmo capítulo, descrevem-se os principais 

programas e medidas de apoio no acesso à habitação, a nível municipal. São analisados os 

pedidos de apoio à habitação efetuados junto dos serviços municipais de ação social e outras 

situações de carências habitacionais identificadas que não resultaram em pedidos de apoio, 

tendo como base a informação disponibilizada pelos serviços técnicos da autarquia, pelas 

juntas de freguesia e pelas demais entidades envolvidas, aferidos e complementados, sempre 

que justificado, através do cruzamento com a informação disponibilizada por fontes 

secundárias. 

No seguimento do diagnóstico surge o quarto capítulo, onde se define a Estratégia de 

intervenção, que engloba a visão de futuro, as prioridades, objetivos e metas, bem como as 

medidas e soluções habitacionais. Esta definição estratégica é acompanhada de uma 

calendarização que prioriza as soluções, por um mapa das estimativas de investimento para as 

soluções encontradas, bem como pela identificação das potenciais fontes de financiamento 

para a sua implementação. 

Por sua vez, o quinto capítulo apresenta o Modelo de governação, acompanhamento e 

avaliação, definindo o modo de coordenação entre entidades envolvidas, o procedimento 

associado à implementação, incluindo o seu acompanhamento necessário para a maximização 

dos resultados esperados. 

No final do documento encontra-se um conjunto de anexos que complementam a informação 

apresentada ao longo do documento. O Anexo I apresenta uma breve descrição dos diferentes 

programas de financiamento que poderão ter aplicação no âmbito da ELH. O Anexo II explicita 

os pressupostos para a elaboração das estimativas de investimento. Por fim, no Anexo III é 

apresentado um modelo de carta de compromisso para carimbar o envolvimento das diversas 

entidades parceiras no processo de implementação da ELH. 
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2. QUADRO DE REFERÊNCIA NO DOMÍNIO DA 
HABITAÇÃO  

2.1. Políticas de habitação em Portugal 

O direito à habitação é reconhecido no quadro dos direitos humanos fundamentais, 

interdependente do direito à dignidade humana, à não discriminação, à liberdade de expressão e 

à segurança, entre outros. As Nações Unidas relembram também que “um alojamento adequado 

significa mais do que um telhado sobre a nossa cabeça, significa também privacidade adequada; 

espaço adequado; acessibilidade física; segurança adequada; segurança no arrendamento; 

estabilidade estrutural e durabilidade; iluminação, aquecimento e ventilação adequadas; 

infraestruturas básicas adequadas; qualidade ambiental adequada e fatores relacionados com a 

saúde; e uma localização e acessibilidade adequada no que diz respeito ao local de trabalho e 

equipamentos básicos: todos os quais devem estar disponíveis a um custo acessível”. Com 

efeito, a qualidade e dignidade da habitação possui um impacto direto nas condições de vida da 

população, nomeadamente ao nível da saúde física e mental, da economia e integração social e 

da educação, com repercussão no percurso de vida de cada indivíduo. 

Também em Portugal, o acesso à habitação é um direito fundamental constitucionalmente 

consagrado1. É a partir da habitação, a qual deve assegurar as condições adequadas, que se 

consolidam os laços dos indivíduos com o território e a comunidade, que desenvolvem as suas 

vivências e o seu plano de vida, nomeadamente no acesso a domínios fundamentais como a 

educação, a saúde e o emprego. Para assegurar este direito, essencial numa sociedade que 

se pretende equilibrada, justa e coesa, cabe ao Estado: 

: “Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento 

geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de 

uma rede adequada de transportes e de equipamento; 

: Promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a 

construção de habitações económicas e sociais; 

: Estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à 

habitação própria ou arrendada; 

 

1 Artigo 65.º Habitação e Urbanismo, da Constituição da República Portuguesa. 
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: Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, tendentes 

a resolver os respetivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de 

cooperativas de habitação e a autoconstrução.” 

A Constituição Portuguesa prevê ainda, no mesmo artigo, que o Estado deverá adotar “uma 

política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de 

acesso à habitação própria”. 

No entanto, o direito à habitação pode assumir uma posição paradoxal entre a lei e a ação 

efetiva, na medida em que, apesar de constituir um direito fundamental a ser assegurado pelo 

Estado, se verifica a exclusão ao seu acesso por parte de uma proporção significativa da 

sociedade, incapaz de aceder a uma residência adequada por via do mercado. É neste 

contexto que se evidencia como necessária a adoção de políticas públicas que garantam a 

equidade no acesso a este bem essencial ao indivíduo, com uma intervenção direta do Estado, 

através dos seus vários níveis de Administração, surgindo o nível local como o fundamental e 

prioritário, na medida em que é o que melhor responde à necessária proximidade às situações 

críticas e ao desenho e concretização de soluções adequadas. 

Apesar de quer a habitação quer a reabilitação urbana, hoje reconhecidas como áreas 

estratégicas de atuação, assumirem um particular destaque e prioridade no quadro das políticas 

públicas, o setor da habitação em Portugal debate-se ainda com uma situação antagónica, em 

que o elevado número de fogos devolutos contrasta com uma dificuldade crescente de acesso 

das famílias a uma habitação adequada às suas posses e necessidades. Embora muitas das 

necessidades mais críticas de habitação tenham sido supridas nas últimas décadas, através de 

programas de realojamento e de habitação social, que contribuíram para a erradicação de grande 

parte das construções clandestinas e precárias, subsistem problemas crónicos de acesso à 

habitação. Estes problemas são mais evidentes nos estratos mais vulneráveis da população, mas 

também numa população com rendimentos intermédios que se debate com dificuldades para 

acompanhar o aumento dos custos da habitação nos principais centros urbanos. 

A degradação do parque habitacional nos centros urbanos mais antigos, mas também nas 

periferias, as necessidades de mobilidade das famílias num contexto de mudança da economia 

e das formas de trabalho, e os custos elevados de acesso à habitação, especialmente ao nível 

do arrendamento, são aspetos que os diagnósticos nacionais realizados ao setor da habitação 

evidenciam como problemáticos. 

Os problemas de acesso à habitação, agudizados nos últimos anos pela transformação 

sociodemográfica da população, pelas alterações dos modos de vida, pela crise económica e 

financeira, por novas dinâmicas urbanas, como também pela escassez de oferta para 

determinados segmentos e estratos da população, entre outros aspetos, reforçaram a 
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consciência coletiva e política de que é necessário intervir na melhoria do acesso à habitação e 

na valorização das condições habitacionais e do habitat, através de respostas ajustadas a 

estas realidades. 

Estratégia Nacional para a Habitação 

Em 2015, com a aprovação da ENH através da RCM n.º 48/2015, de 15 de julho, iniciou-se 

uma nova etapa na resposta aos problemas de acesso à habitação. A ENH, estabelecida para 

o período 2015-2031, constitui uma resposta às profundas alterações socioeconómicas e ao 

desfasamento entre o quadro normativo e as políticas públicas no domínio da habitação. 

Com efeito, a ENH veio estender o acesso das famílias a uma habitação condigna e melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos, trazendo consigo a necessidade de implementar medidas 

transversais a longo prazo, em concordância com soluções urbanas sustentáveis. Estas 

medidas assentam em três pilares: a Reabilitação Urbana; o Arrendamento Habitacional e a 

Qualificação dos Alojamentos, aos quais se associam desafios concretos (Tabela 1). 

Tabela 1. Pilares e desafios da Estratégia Nacional para a Habitação 2015-2031 

Fonte: RCM n.º 48/2015 

Reabilitação Urbana 

▪ Incentivar a conservação duradoura e regular do edificado. 

▪ Reduzir custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios. 

▪ Atrair investimento para a reabilitação do parque habitacional. 

Arrendamento Habitacional 

▪ Dinamizar o mercado de arrendamento. 

▪ Integrar e valorizar os bairros e a habitação social. 

Qualificação dos Alojamentos 

▪ Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos. 

▪ Corresponder às novas realidades sociais e demográficas. 

▪ Promover a melhoria das condições de alojamento. 

A ENH vinca a necessidade de se alterar a forma tradicional de conceção e implementação da 

política de habitação e das respostas, para uma nova abordagem que visa promover a integração 

da política da habitação com outras políticas setoriais, as diferentes escalas territoriais e atores. 
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Nova Geração de Políticas de Habitação 

É neste quadro que, em 2018, através da RCM n.º 50-A/2018, de 2 de maio, é aprovada a 

NGPH, com o intuito de estabelecer o sentido estratégico, os objetivos e os instrumentos de 

atuação, tendo por base uma missão assente em duas opções claras: 

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

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

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

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

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

tanto ao nível dos edifícios como das áreas urbanas. 

Tendo por base esta missão, são estabelecidos quatro objetivos estratégicos, com fortes 

relações sinérgicas entre si e que permitirão alcançar as metas estabelecidas. A saber: 

: Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional; 

: Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado; 

: Tornar a reabilitação na principal forma de intervenção ao nível do edificado e do 

desenvolvimento urbano; 

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

É uma nova abordagem que implica uma reorientação da política de habitação, antes 

centrada no objeto - a «casa» - e agora focada no objetivo essencial, do «acesso à 

habitação», segundo um modelo que privilegia o acesso universal a uma habitação adequada, 

que dá prioridade à reabilitação e ao arrendamento, e que promove uma maior proximidade 

aos cidadãos, alicerçado numa forte cooperação horizontal (entre políticas e organismos 

setoriais), vertical (entre níveis de governo) e entre os setores público e privado.  

A cada objetivo estratégico associam-se diferentes instrumentos, mais flexíveis e adaptáveis a 

diferentes necessidades, públicos-alvo e territórios (Tabela 2). 
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Tabela 2. Instrumentos de atuação no âmbito dos objetivos estratégicos 

Fonte: RCM n.º 50-A/2018 

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

1.º Direito - Programa 

de Apoio ao Acesso à 

Habitação 

Garantir o acesso a uma habitação adequada a pessoas que residem em condições 

habitacionais indignas. Visa a concessão de apoio financeiro aos atores públicos e 

assistenciais locais, como municípios, entidades públicas ou do terceiro setor, e 

diretamente aos próprios agregados famíliares que cumpram os critérios de 

elegibilidade do programa, apoiando financeiramente um conjunto de soluções 

habitacionais a preços acessíveis ao universo dos destinatários.  

[DL n.º 37/2018, de 4 de junho; Declaração de Retificação n.º 25/2018, de 2 de 

agosto; Portaria n.º 230/ 2018, de 17 de agosto] 

Porta de Entrada - 

Programa de Apoio 

ao Alojamento 

Urgente 

Dar resposta às situações de agregados famíliares que ficam privados das suas 

habitações, ou que se encontram em risco iminente de ficar nessa situação, em 

virtude de factos imprevisíveis ou excecionais, nomeadamente desastres 

naturais (inundações, sismos, incêndios) ou fenómenos de migrações coletivas. 

Visa a concessão de apoio aos agregados famíliares para a reconstrução dos 

seus percursos residenciais. 

[DL n.º 29/2018, de 4 de maio; Portaria n.º 167/2018, de 12 de junho] 

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

Programa de 

Arrendamento 

Acessível 

Promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em 

termos da sua taxa de esforço. Terá por base um enquadramento fiscal favorável 

dos rendimentos prediais das entidades públicas e privadas coletivas e 

singulares, que coloquem os seus prédios ou frações urbanas em arrendamento 

habitacional com o limite de preço de renda definido pelo programa. Este 

programa vai estar disponível para os novos contratos de arrendamento a 

celebrar que cumpram os requisitos do mesmo. Em complemento, serão criados 

instrumentos com vista à promoção de oferta pública para este fim, ao aumento 

da segurança e da estabilidade no arrendamento, à promoção da transparência 

e regulação do mercado, à realização de investimento para arrendamento 

habitacional a preços acessíveis e à captação de oferta, bem como instrumentos 

de apoio à procura. 

[DL n.º 68/2019, de 22 de maio] 
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Instrumentos de 

promoção da 

segurança e 

estabilidade no 

arrendamento 

Promover uma maior transparência e segurança nas condições contratuais e de 

previsibilidade dos rendimentos, incluindo taxas autónomas diferenciadas para 

os contratos de arrendamento habitacional de longa duração, seguros/garantias 

ao arrendamento e revisão do enquadramento regulamentar visando a 

estabilidade e a segurança do arrendamento e a proteção dos arrendatários 

mais vulneráveis. 

Instrumentos de 

captação de oferta 

Promover medidas que visam a captação de nova oferta para arrendamento 

habitacional, por via de promoção do investimento ou da angariação de fogos 

afetos a outros fins ou noutros regimes de ocupação. 

Indicadores de preços 

e acessibilidade 

habitacional 

Disponibilizar, regularmente e de fácil acesso, informação rigorosa sobre preços 

e acessibilidade no mercado da habitação, servindo de base para a conceção, 

operacionalização, avaliação e aperfeiçoamento das políticas públicas, incluindo 

o Programa de Arrendamento Acessível, bem como para o apoio aos cidadãos 

nas suas escolhas e decisões em matéria de habitação e aos proprietários e 

empresas na avaliação de alternativas e viabilidade de investimentos. 

Fundo Nacional de 

Reabilitação do 

Edificado 

Fundo centrado na reabilitação de imóveis, em particular, património público 

devoluto ou disponível, para posterior arrendamento e, em especial, para 

arrendamento habitacional a custos acessíveis para habitação permanente e 

para residência temporária de estudantes, promovendo o aumento da oferta 

pública de habitação neste segmento e a otimização dos recursos imobiliários 

públicos. 

[DL n.º 150/2017, de 6 de dezembro] 

Programa Porta 65 

Jovem 

Conceder apoio financeiro ao arrendamento de habitação para residência 

permanente a jovens. Este programa será revisto, reforçado e compatibilizado 

com o Programa de Arrendamento Acessível. 

[Lei n.º 87/2017, de 18 de agosto; Portaria n.º 4/2018, de 4 de janeiro] 

Tornar a reabilitação na principal forma de intervenção ao nível do edificado e do 

desenvolvimento urbano 

Projeto Reabilitar 

como Regra 

Rever o enquadramento legal da construção de modo a adequá-lo às exigências 

e especificidades da reabilitação de edifícios. 

[RCM n.º 170/2017, de 9 de novembro] 

Medidas de promoção 

da manutenção 

regular e da plena 

utilização do edificado 

Minorar os constrangimentos à manutenção regular dos edifícios. Prevê-se ainda a 

revisão do regime fiscal aplicável aos imóveis devolutos, de modo a possibilitar o 

aumento da penalização pela não utilização de edifícios em zonas de forte pressão 

de mercado, sujeitas por essa via a maior carência de oferta habitacional face às 

necessidades e a uma maior dificuldade de acesso das famílias a habitações 

adequadas a custos acessíveis. 
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Programa Reabilitar 

para Arrendar 

Financiar, em condições favoráveis face às de mercado, operações de 

reabilitação de edifícios que se destinem ao arrendamento habitacional. Este 

programa será revisto, reforçado e compatibilizado com o Programa de 

Arrendamento Acessível. 

[DL n.º 53/2014, de 8 de abril; Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro; DL n.º 

307/2009, de 23 de outubro; DL n.º 136/2014, de 9 de setembro; DL n.º 

175/2012, de 2 de agosto] 

Instrumento 

Financeiro para a 

Revitalização 

Urbanas (IFRRU 

2020) 

Apoiar operações de reabilitação integral de edifícios, incluindo edifícios 

habitacionais e o parque de arrendamento público e, complementarmente, 

promover a eficiência energética. São elegíveis operações de reabilitação 

integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou em estado de 

conservação mau ou péssimo, destinados a todos os tipos de uso, incluindo 

habitação e habitação com fins sociais. Os edifícios objeto de reabilitação devem 

estar localizados dentro de ARU definidas pelos municípios ou ser enquadrados 

por um PAICD. 

[RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho] 

Casa Eficiente 2020 

Financiar, em condições favoráveis face às de mercado, de operações que 

promovam a melhoria do desempenho ambiental de edifícios ou frações de 

habitação. 

Planos Estratégicos 

de Desenvolvimento 

Urbano/Planos de 

Ação Integrados para 

as Comunidades 

Desfavorecidas 

Instrumentos de programação que suportam a contratualização com os 

municípios de apoios financeiros a intervenções de regeneração de Áreas de 

Reabilitação Urbana. 

Programa de 

Reabilitação Urbana 

de Bairros Sociais na 

Vertente da Eficiência 

Energética 

Apoiar intervenções que visem aumentar a eficiência energética e a utilização de 

energias renováveis para autoconsumo em edifícios de habitação social. Podem 

candidatar-se aos apoios os municípios ou empresas municipais proprietárias ou 

gestoras de fogos de habitação social, das regiões abrangidas. 

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

Da Habitação ao 

Habitat 

Promover a coesão e integração socio territorial dos bairros públicos de 

arrendamento e dos agregados familiares nestes residentes, com base em 

abordagens integradas, inclusivas, participadas e adaptadas aos contextos 

locais, designadamente, em termos de políticas (urbanas, sociais, económicas, 

de educação, saúde e emprego, entre outras) e da articulação dos respetivos 

instrumentos (Rede Social, o programa Escolhas, as DLBC, etc.), destacando-

se, em particular, o papel das autarquias e associações de moradores e outros 

atores locais neste programa. 

[Despacho n.º 6295/2018, de 29 de junho; RCM n.º 56/2018, de 7 de maio] 
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Programa Porta ao 

Lado 

Apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à habitação, melhorando a 

acessibilidade à informação, o encaminhamento e o acompanhamento de 

proximidade, nomeadamente, mediante a criação de um novo Portal da 

Habitação, de uma linha de apoio ao acesso à habitação e do reforço do 

acompanhamento integrado e de proximidade, em forte articulação com as 

respostas sociais, associações de moradores e as autarquias locais. 

Programa de 

mobilidade 

habitacional no 

parque de 

arrendamento público 

Possibilitar a mobilidade habitacional aos moradores do parque de arrendamento 

público, designadamente face a necessidade de mudança de área de residência, 

bem como a coesão social nestes bairros e a inclusão dos seus moradores. 

Chave na Mão – 

Programa de 

mobilidade 

habitacional para a 

coesão territorial 

Permitir ao IHRU gerir ou arrendar a habitação própria de agregados familiares 

residentes em áreas de forte pressão urbana, para posterior disponibilização no 

âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, nos casos em que estes 

agregados transfiram a sua residência permanente para um território de baixa 

densidade. 

[RCM n.º 57/2018, de 8 de maio] 

Lei de Bases da Habitação 

Mais recentemente, a LBH (Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro) veio reforçar o reconhecimento 

do acesso à habitação como um direito humano universal, da importância do papel do Estado e 

das políticas públicas, assim como das iniciativas privadas, cooperativa e social, na garantia 

deste direito. Esta Lei vinca a função social da habitação, em que “os imóveis ou frações 

habitacionais detidos por entidades públicas ou privadas participam, de acordo com a lei, na 

prossecução do objetivo nacional de garantir a todos o direito a uma habitação condigna”. 

Neste sentido, o Estado deve promover o uso de habitações devolutas públicas, colocando os 

imóveis em programas destinados ao arrendamento e incentivar a ocupação das habitações 

devolutas privadas.  

Entre as diversas medidas previstas nesta Lei contam-se as seguintes: 

: Criação do Programa Nacional de Habitação (PNH), que estabelece os objetivos, 

prioridades, programas e medidas nesta matéria, e do Conselho Nacional de Habitação, 

o órgão consultivo do governo para a habitação. 

: Criação da Carta Municipal de Habitação, apresentada como “o instrumento municipal 

de planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação, a articular, no quadro 
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do Plano Diretor Municipal, com os restantes instrumentos de gestão territorial e demais 

estratégias aprovadas ou previstas para o território municipal”. 

: Medidas de proteção em situações de despejo e medidas de proteção especial 

dirigidas a jovens, cidadãos com deficiência, pessoas idosas e famílias com menores, 

monoparentais ou numerosas, assim como a pessoas e famílias em situação de especial 

vulnerabilidade. 

: A possibilidade do Estado, Regiões Autónomas e as Autarquias Locais recorrerem 

medidas de intervenção como a posse administrativa, o direito de preferência e a 

expropriação mediante indemnização. O direito de preferência das entidades públicas 

passa a poder ser exercido no caso de venda de imóveis em conjunto. 
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2.2. Estratégia Local de Habitação 

A NGPH reconhece “o papel imprescindível que os municípios têm na sua implementação e 

reforça a sua intervenção neste âmbito (…). A sua relação de proximidade com os cidadãos e o 

território permite aos municípios ter uma noção mais precisa das necessidades presentes, das 

abordagens mais adequadas e dos recursos passíveis de mobilização, sendo a sua ação 

instrumental na construção e implementação de respostas mais eficazes e eficientes, 

orientadas para os cidadãos”. 

Neste âmbito, a ELH assume-se como instrumentos chave na identificação e resposta às 

carências estruturais no acesso à habitação e aos desequilíbrios entre os vários segmentos 

de oferta e procura habitacional, assim como na identificação de contextos específicos de 

maior ou menor fragilidade e coesão socio territorial. Corresponde a um instrumento 

fundamental de planeamento local, que valoriza o papel dos municípios em matéria de 

habitação e inclusão social, reforçando a sua capacidade de intervenção nestes domínios.  

Enquadrada legal e regulamentarmente pelo Programa 1.º Direito, aqui é estabelecido o seu 

âmbito e alcance, os objetivos e os conteúdos, bem como o conjunto de princípios a que a 

ELH está subordinada (Figura 3). 

 

Figura 3. Princípios aplicáveis à elaboração da Estratégia Local de Habitação 

Fonte: DL n.º 37/2018 

Seguidamente, descrevem-se sucintamente os 12 princípios basilares que presidem à 

elaboração da ELH. A demonstração do enquadramento da ELH da Covilhã nestes princípios é 

desenvolvida no capítulo 4.6.  

Acessibilidade 
habitacional

Planeamento 
estratégico local

Integração social Estabilidade

Cooperação Participação Equidade Perequação

Reabilitação do 
edificado

Incentivo ao 
arrendamento

Acessibilidades
Sustentabilidade 

ambiental
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Tabela 3. Descrição dos princípios que presidem à ELH 

Fonte: DL n.º 37/2018 

Princípio da 

acessibilidade 

habitacional 

Uma pessoa ou um agregado tem direito a que sejam criadas condições para que 

os custos com o acesso a uma habitação adequada e permanente sejam 

comportáveis pelo seu orçamento sem comprometer a satisfação de outras das 

suas necessidades básicas. 

Princípio do 

planeamento 

estratégico local 

As soluções habitacionais a promover ao abrigo do 1.º Direito devem estar 

alinhadas com as estratégias municipais e supramunicipais de política local de 

habitação, no quadro das opções definidas pelos municípios para o 

desenvolvimento dos seus territórios, em especial ao nível da ocupação do solo, da 

requalificação e da modernização do parque imobiliário urbano, da coesão 

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

dos espaços urbanos. 

Princípio da 

integração social 

O apoio ao acesso à habitação não deve significar o apoio a qualquer solução 

habitacional, devendo ser favorecidas soluções de ocupação dispersas em zonas 

habitacionais existentes ou que garantam a diversidade social e estejam inseridas 

no tecido urbano, assim se promovendo a integração da pessoa ou do agregado 

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

exclusão socioterritorial. 

Princípio da 

estabilidade 

Deve existir uma atuação conjugada dos diferentes atores institucionais envolvidos 

na facilitação do acesso à habitação por parte das pessoas mais desprotegidas, 

bem como ao nível da sua proteção, integração e autonomização, para que estas 

sejam providas, não apenas de uma habitação, mas das condições habitacionais, 

financeiras e sociais necessárias à sua autonomização e à estabilidade das 

soluções apoiadas ao abrigo do 1.º Direito. 

Princípio da 

cooperação 

Todos os atores, sejam públicos ou privados, devem promover a definição e 

concretização de procedimentos convergentes e articulados entre eles de modo a 

assegurar que as soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito integram medidas 

complementares de acompanhamento técnico e social, antes, durante e após a 

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

estabilidade. 

Princípio da 

participação 

Deve ser assegurado que os destinatários das habitações financiadas ao abrigo do 

1.º Direito são chamados, diretamente ou através de associações que os 

representem, a participar na definição e implementação das soluções habitacionais 

e sociais que lhes são destinadas, em particular quando estão em causa interesses 

específicos de pessoas e grupos mais vulneráveis, nomeadamente as comunidades 

ciganas e as pessoas em situação de sem abrigo. 

Princípio da Deve ser assegurada uma justa repartição do esforço operacional e financeiro 
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equidade exigido a todas as entidades, públicas e privadas, envolvidas na promoção de 

soluções habitacionais que permitam garantir o acesso à habitação por parte de 

pessoas financeiramente carenciadas e a viver em situação habitacional indigna. 

Princípio da 

perequação 

O município competente deve adotar os mecanismos necessários para assegurar 

uma justa redistribuição dos benefícios e dos encargos decorrentes de operações 

urbanísticas promovidas no âmbito e para efeito de soluções habitacionais 

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

Princípio da 

reabilitação do 

edificado 

O apoio público ao abrigo do 1.º Direito deve privilegiar a disponibilização de 

habitações através da reabilitação do edificado, em vez da construção de nova 

edificação, como forma de contribuir para a valorização do parque habitacional, para 

a requalificação e revitalização das cidades e para a sustentabilidade e uso eficiente 

dos recursos. 

Princípio do 

incentivo ao 

arrendamento 

O apoio público ao abrigo do 1.º Direito deve privilegiar o acesso a uma habitação 

arrendada em detrimento da aquisição de habitação, como forma de contribuir para 

o equilíbrio entre regimes de ocupação e a promoção e regulação do mercado de 

arrendamento. 

Princípio das 

acessibilidades 

As obras de reabilitação ou de construção em frações e prédios destinados a 

habitação, devem integrar soluções de melhoria da acessibilidade, exigíveis nos 

termos das normas técnicas legalmente aplicáveis, que proporcionem a pessoas 

com mobilidade e autonomia condicionadas condições de facilidade e de conforto 

nos acessos à sua habitação e na circulação no interior da mesma. 

Princípio da 

sustentabilidade 

ambiental 

Na promoção das intervenções de reabilitação e de construção apoiadas ao abrigo 

do 1.º Direito, são de adotar equipamentos, tecnologias e ou processos conducentes 

a uma utilização racional da energia e da água e à maximização da eficiência no uso 

das mesmas, no sentido de evitar desperdícios, otimizar os consumos e favorecer a 

sustentabilidade energética e hídrica. 

Não obstante ao referido anteriormente, os municípios podem optar por elaborar uma ELH 

mais abrangente, que tenha em consideração todas as carências habitacionais com que os 

territórios se deparam, mesmo fora do âmbito de atuação do Programa 1º Direito, e que defina 

quais os restantes instrumentos da NGPH com aplicabilidade no seu território. A elaboração da 

ELH é obrigatória para acesso ao Programa 1º Direito. 

Seguindo os pressupostos da ENH e da NGPH, e tendo em conta o enquadramento e os 

princípios antes expostos, a ELH deve ser sustentada num diagnóstico das realidades 

concretas do seu território e das comunidades nele presentes, contendo uma estratégia de 

intervenção ao nível da habitação, devidamente articulada com outros domínios de atuação 
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municipal, que se interrelacionam, como o ordenamento do território e o urbanismo, a 

promoção do emprego e formação profissional, a educação e saúde, e a ação social (Figura 4).  

 

Figura 4. Domínios da atuação municipal que se articulam com a Habitação 

Fonte: SPI 
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DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO 03. 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

27 

3. DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO 

3.1. Enquadramento territorial e urbanístico  

Localização, integração territorial e povoamento 

Localizado na região Centro, o concelho da Covilhã integra o distrito de Castelo Branco e a 

sub-região Beiras e Serra da Estrela (NUT III), e ocupa uma posição central no eixo de 

desenvolvimento marcado pelos polos mais importantes da região (Guarda – Covilhã – Castelo 

Branco). Estabelece fronteira com os concelhos de Manteigas e Guarda, a norte, Belmonte, a 

este, Fundão, a sul, Pampilhosa da Serra, a sudoeste, Arganil, a oeste, e Seia, a noroeste. 

 
Figura 5. Localização e enquadramento regional do concelho da Covilhã 

Fonte: SPI 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

28 

A Covilhã possui fáceis acessos rodoviários, quer a nível nacional, quer com a vizinha 

Espanha, distando 90 km da fronteira de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro, através do IP2 e da 

A25. O IP2/A23 é a principal via rodoviária presente, estabelecendo a ligação aos concelhos 

vizinhos de Belmonte e Fundão. Esta via atravessa os distritos da Guarda, Castelo Branco, 

Portalegre e Santarém, ligando Torres Novas (A1) à Guarda (IP5/A25). A oferta de transporte 

público de passageiros é assegurada por serviços rodoviários, onde se incluem os serviços 

expresso, os serviços interurbanos e os serviços de transporte urbano disponíveis na cidade da 

Covilhã (COVIBUS). De destacar a Linha da Beira Baixa2, cuja ferrovia se desenvolve entre o 

Entroncamento e a Guarda, numa extensão de aproximadamente 240 km, encontrando-se 

eletrificada e dotada de sistema de sinalização eletrónica até à Covilhã, e que contribui para o 

acréscimo de mobilidade e o desenvolvimento do território. 

Administrativamente, o território organiza-se em 21 freguesias – Aldeia de São Francisco de 

Assis, União de Freguesias (UF) de Barco e Coutada, Boidobra, UF de Cantar-Galo e Vila do 

Carvalho, UF de Casegas e Ourondo, Cortes do Meio, UF de Covilhã e Canhoso, Dominguizo, 

Erada, Ferro, Orjais, Paul, Peraboa, UF de Peso e Vales do Rio, São Jorge da Beira, Sobral de 

São Miguel, UF de Teixoso e Sarzedo, Tortosendo, Unhais da Serra, UF de Vale Formoso e 

Aldeia do Souto e Verdelhos – e compreende uma superfície total de 555,60 km2 (Figura 6).  

 
2 O projeto de modernização da Linha da Beira Baixa possibilitará o fecho de malha e a redundância de rede na zona 

centro do país, o que contribuirá não só para descongestionar a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, como permite 

canais alternativos e mais curtos ao tráfego internacional de mercadorias, aumentando significativamente a capacidade de 

ligação à fronteira de Vilar Formoso. A Linha da Beira Baixa faz parte do Corredor Atlântico, que envolve Portugal, 

Espanha, França e Alemanha e integra o projeto prioritário n.º 8 da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), que tem 

como objetivo contribuir para o reforço da coesão económica e social da Europa e para o desenvolvimento do respetivo 

mercado interno, nomeadamente através da ligação das regiões periféricas às regiões centrais da União Europeia. 
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Figura 6. Localização e enquadramento local do concelho da Covilhã 

Fonte: SPI 

A Covilhã é um concelho cuja história, economia e cultura se encontram intimamente ligadas à 

sua localização em plena Serra da Estrela. A sua Sede de Concelho, localizada na UF de 

Covilhã e Canhoso, está implantada na encosta sudeste da Serra da Estrela, a cerca de 700 

metros de altitude. Esta cidade, a mais próxima da estância de inverno onde se encontram as 

únicas pistas de esqui em Portugal, assume-se como um dos principais centros urbanos da 

zona da Serra da Estrela, aqui se concentrando a principal oferta de serviços, bens e 

equipamentos de nível concelhio. 

Surgindo como o grande espaço catalisador das dinâmicas urbanas e socioeconómicas, com 

um raio de influência que extravasa claramente o perímetro do Concelho, a cidade da Covilhã 

constitui o principal centro populacional do sistema urbano concelhio que se estrutura nas duas 

áreas predominantemente urbanas do território, a UF de Covilhã e Canhoso e a freguesia de 
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Tortosendo. Em redor destas e tirando partido do papel polarizador da cidade, localizam-se as 

áreas mediamente urbanas que integram as freguesias de Boidobra e de Dominguizo e as UF 

de Cantar-Galo e Vila do Carvalho e de Teixoso e Sarzedo. As restantes freguesias constituem 

a tipologia de área predominantemente rural (Figura 7). 

 

Figura 7. Freguesias classificadas de acordo com a tipologia de áreas urbanas 

Fonte: SPI, com base nos dados do INE (2014) 

O perímetro da área urbana da cidade da Covilhã e o eixo rodoviário de estruturação urbana, 

orientado a sudoeste-nordeste, constituem os espaços de ocupação urbana que compõem o 

principal nível hierárquico dos aglomerados urbanos. Este eixo urbano, cujo traçado se implanta 

na transição entre a situação de encosta (cotas genericamente superiores a 500 m) e o vale 

(cotas genericamente compreendidas entre os 400 m e os 500 m), estabelece a ligação entre as 

freguesias e áreas urbanas de Tortosendo, Covilhã e Teixoso (Eixo TCT). 
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Além do turismo, também as atividades industriais assumem uma forte relevância no Concelho. 

Conhecida pela sua enraizada tradição empresarial e industrial, destacam-se as indústrias de 

lanifícios e têxteis que, com uma presença de oito séculos no Concelho, fazem da Covilhã um 

dos principais centros de lanifícios da Europa. Atividades também relevantes são a 

agroindústria, a mecânica e precisão, os plásticos, polimentos e energias alternativas. O 

Concelho possui duas importantes zonas industriais (do Tortosendo e do Canhoso), que em 

conjunto disponibilizam mais de 135 hectares de área infraestruturada para o acolhimento de 

empresas, aqui se encontrando atualmente instaladas mais de uma centena de indústrias ou 

prestadores de serviços.  

Nas últimas décadas assistiu-se a uma aposta forte na formação de jovens qualificados, com o 

importante contributo da UBI. Fundada em 1986, a UBI colocou a Covilhã e a região numa 

posição de destaque no que respeita ao conhecimento científico e artístico. Além de se 

constituir como um reputado polo de conhecimento, a UBI tornou-se num dos principais 

motores de desenvolvimento socioeconómico da cidade e do Concelho, contribuindo também, 

com a sua instalação, para a regeneração urbana da cidade, através da reconversão de um 

conjunto de antigas fábricas têxteis (antiga Fábrica Real de Panos; Empresa Transformadora 

de Lãs e antiga fábrica da empresa Ernesto Cruz). 

Planeamento municipal e ordenamento do território  

Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito municipal estabelecem as regras de uso, 

ocupação e transformação do solo no Concelho, fornecendo, neste sentido, o enquadramento 

geral para a ocupação urbana e para a habitação.  

Neste âmbito, destaca-se o PDM da Covilhã, que transpõe, para o nível local, as orientações 

de desenvolvimento territorial estabelecidas nos programas de âmbito superior (nacional, 

regional e sub-regional), de forma articulada com a estratégica municipal de desenvolvimento e 

de ordenamento do território. O PDM em vigor no concelho da Covilhã data de 1999, tendo 

sido ratificado pela RCM n.º 124/99, de 23 de outubro de 1999, e sofrido 3 alterações3 (estando 

em curso uma 4.ª Alteração – alteração por adaptação). O PDM encontra-se ainda em 

processo de revisão. 

Encontram-se também em curso, os procedimentos de Alteração (2.ª) do Plano de Urbanização 

da Grande Covilhã, de Alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso, de 

 
3 Designadamente: 1ª Alteração ao PDM publicada através do Edital n.º 908/2009, de 18 de agosto (decorrente da 

entrada em vigor da revisão do PP da Palmeira); 2ª Alteração ao PDM (exclusivamente regulamentar) publicada 

através do Aviso n.º 16850/2019, de 22 de outubro; e 3.ª Alteração do PDM (alteração por adaptação que transpôs os 

Planos Especiais de Ordenamento do Território) publicada através da Declaração n.º 94/2020, de 29 de outubro. 
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Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde - Zona Sul e de elaboração do Plano de 

Pormenor da UOPG5 da Grande Covilhã. No Concelho vigora ainda um conjunto de Planos de 

Pormenor (PP). Estes desenvolvem e concretizam propostas de ocupação de áreas do 

território municipal, estabelecendo com detalhe a conceção da forma urbana, sendo a mais 

exigente e rígida figura dos PMOT. A saber: 

: PP das Penhas da Saúde – Zona Sul, publicado através da Deliberação n.º 204/2008, 

de 22 de janeiro;  

: PP de Salvaguarda e Reabilitação do Bairro das Machedes, publicado através da 

Deliberação n.º 3267/2008, de 11 de dezembro  

: PP da Zona Industrial do Canhoso (Revisão), publicado através do Aviso n.º 

11712/2012, de 3 de setembro;  

: Suspensão parcial do PP da Zona Industrial do Canhoso, publicada através do Aviso 

n.º 13537/2016, de 2 de novembro e retificado pela Declaração de Retificação n.º 

1183/2016, de 5 de dezembro; 

: PP da Zona Industrial do Tortosendo – 3.ª Fase, publicado através do Aviso n.º 

4341/2012, de 19 de março. 

 

Síntese temática 

: Localizado na região Centro, próximo da fronteira espanhola, o concelho da Covilhã 

dispõe de bons acessos viários e ferroviários. 

: A cidade da Covilhã funciona como centro estruturante polarizador de uma vasta rede de 

localidades, distribuídas pelas 21 freguesias/uniões de freguesia existentes, formando o 

principal centro populacional do Concelho, onde ocorrem as principais atividades 

socioeconómicas e culturais. 

: O concelho da Covilhã distingue-se pela forte presença de indústrias de lanifícios e têxteis. 

São também relevar as atividades ligadas à agroindústria, mecânica e precisão, aos 

plásticos, polimentos e energias alternativas. 

: A presença da UBI coloca a Covilhã e a região numa posição de destaque no que respeita 

ao conhecimento científico e artístico. 

: Para além do PDM, em processo de revisão, o Município tem desenvolvido outros PMOT 

e um conjunto de documentos estratégicos, nomeadamente em matéria de ordenamento 

e reabilitação urbana. 
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3.2. Contexto demográfico e socioeconómico 

Dinâmicas demográficas  

Ao longo das últimas décadas assiste-se a uma tendência generalizada de decréscimo 

populacional no concelho da Covilhã. De acordo com os dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), esta trajetória de recessão demográfica tem-se agravado nas últimas 

décadas, residindo à data do último recenseamento geral da população (Censos 2011), 51.797 

habitantes no Concelho, o que representa um decréscimo na ordem dos 5% face a 2001. 

Dados mais recentes, de 2018, apontam para uma população residente de 47.127 habitantes, 

o que corresponde, face a 2011, a uma perda populacional de 9%. Entre os anos de 1981 e 

2018, estima-se que o concelho da Covilhã tenha sofrido um decréscimo do número de 

habitantes na ordem dos 22,7%. Esta tendência é observada também na sub-região das Beiras 

e Serra da Estrela4 (NUT III), verificando-se uma diminuição de população na ordem dos 9,6%, 

para o período de 2011-2018, e de 25,6%, para o período de 1981 e 2018 (Figura 8). 

 

Figura 8. Evolução da população residente no concelho da Covilhã e na NUT III 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Estimativas da população 

A recessão demográfica é observável na maioria das freguesias do concelho da Covilhã, entre 

os dois últimos períodos censitários (2001-2011), refletindo assim os efeitos dos movimentos 

migratórios para o exterior do país ou para as capitais de distrito e concelhos do litoral 

português. À semelhança da generalidade do território interior português, a Covilhã revela uma 

situação de crescente fragilidade social, gerada pelos efeitos da interioridade e periferia. 

 
4 Os valores obtidos ao nível da NUT III têm em consideração a organização territorial NUTSIII/Entidades 

Intermunicipais, válida a partir de 1 de janeiro de 2015. Os valores de 2011 resultam da agregação dos dados 

recolhidos pelo INE, à data, nos concelhos das NUT III Beira Interior Norte, Serra da Estrela e Cova da Beira e que 

atualmente incorporam a NUT III Beiras e Serra da Estrela. 
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Considerando o quadro estabelecido após a reorganização administrativa que ocorreu em 2013, 

das 21 freguesias existentes atualmente, 17 perderam população (num total de 3.306 residentes). 

As freguesias que registaram uma diminuição populacional mais acentuadas foram a freguesia 

de Sobral de São Miguel (-39,1%) e a UF de Casegas e Ourondo (-28,6%). Esta tendência foi 

contrariada somente em quatro freguesias, nomeadamente na freguesia de Unhais da Serra 

(+0,9%), onde se verifica um crescente interesse turístico, nas freguesias de Tortosendo (+3,6%) 

e de Boidobra (+13,5%), onde se concentram as principais fábricas de lanifícios, e na UF de 

Covilhã e Canhoso (+9,4%), onde se localiza a cidade da Covilhã (Figura 9). 

 

Figura 9. Taxa de variação da população residente (2001-2011) 

Fonte: SPI, INE Recenseamentos Gerais da População - 2011 

Tal como já mencionado, a distribuição da população residente no Concelho não acontece 

uniformemente, concentrando-se maioritariamente na UF de Covilhã e Canhoso (36,7%), Sede 

do Concelho, e nas freguesias contíguas, nomeadamente na freguesia de Tortosendo (10,9%), 
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na UF de Teixoso e Sarzedo (8,7%) e na UF de Cantar-Galo e Vila do Carvalho (7,7%) (Figura 

10). 

 

Figura 10. Distribuição da população no Concelho em 2011 

Fonte: SPI, INE Recenseamentos Gerais da População - 2011 

De referir, igualmente, que o Concelho possui uma capacidade atrativa para a captação de 

população estrangeira superior à sua envolvente regional. A população estrangeira residente no 

Concelho, com estatuto legal, representava, em 2018, 2,3% da população residente (1.078 

habitantes de nacionalidade estrangeira), percentagem superior à registada na Sub-região 

(1,7%). 

Do mesmo modo, apesar das dinâmicas demográficas recessivas, em 2018, o Concelho 

apresentava uma densidade populacional estimada de 84,8 hab./km2, valor que, apesar de 
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baixo, é consideravelmente superior ao da Sub-região (33,8 hab./km2) e também ao da região 

Centro (78,6 hab./km2) (Tabela 4). 

Tabela 4. Indicadores demográficos 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Estimativas da população 

Unidade Territorial 

População residente 
Densidade 

populacional 

2001 2011 2018 2018 

N.º N.º N.º hab/km²  

Portugal 10.356.117 10.562.178 10.276.617 111,4 

Centro (NUT II) 2.348.397 2.327.755 2.216.569 78,6 

Beiras e Serra da Estrela (NUT III) 258.799 236.023 213.326 33,8 

Covilhã 54.505 51.797 47.127 84,8 

A este cenário de retração demográfica e de densidade populacional relativamente reduzida, 

associa-se um acentuado processo de envelhecimento da população residente, relacionado 

quer com a tendência de saída da população mais jovem do Concelho, quer com um 

crescimento natural negativo, resultante do aumento da esperança média de vida da população 

e da diminuição da natalidade. 

Tendo por base as estimativas populacionais do INE, em 2018, registou-se um índice de 

envelhecimento5 no Concelho de 252,1, consideravelmente superior ao de 2011 (192,3) mas 

manifestamente inferior ao índice verificado para a Sub-região (283,3). Note-se que o índice de 

envelhecimento registado no País, em 2018, era de 159,4, e que Portugal é um dos países 

mais envelhecidos da União Europeia. 

Tabela 5. Indicadores demográficos 2018 - Idade da população residente 

Fonte: INE, Estimativas da população 

Unidade 
Territorial 

População residente (idade / anos) Índice de 
envelhecimento 

Total 0-14 15-24 25-64 65 e mais 
2018 

N.º N.º N.º N.º N.º 
Portugal 10.276.617 1.407.566 1.091.449 5.533.377 2.244.225 159,4 

Centro (NUT II) 2.216.569 270.525 228.111 1.178.960 538.973 199,2 

Beiras e Serra da 
Estrela (NUT III) 

213.326 21.745 19.555 110.419 61.607 283,3 

Covilhã 47.127 5.172 4.234 24.682 13.039 252,1 

Tendencialmente, é nas freguesias mais rurais e distantes da freguesia Sede do Concelho que 

se registam índices de envelhecimento mais elevados, nomeadamente nas freguesias de São 

Jorge da Beira, Sobral de São Miguel e UF Casegas e Ourondo (Figura 11). 

 

5 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas 

com 65 ou mais anos de idade e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos de idade.  
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Figura 11. Índice de envelhecimento da população residente no Concelho 

Fonte: SPI, INE Recenseamentos Gerais da População - 2011 

A perda de habitantes e o envelhecimento demográfico têm consequências diretas na 

diminuição da taxa de natalidade e no aumento da taxa de mortalidade, conduzindo a um 

crescimento natural negativo e dificultando a substituição de gerações. A componente de 

crescimento natural é a principal responsável pela perda de população residente, superando a 

componente migratória, também ela negativa (Tabela 6). 
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Tabela 6. Indicadores demográficos em 2018 

Fonte: INE, Indicadores demográficos – 2018 

Unidade Territorial 

Taxa de 
cresc. 
efetivo 

Taxa de 
cresc. 
natural 

Taxa de 
cresc. 

migratório 

Taxa de 
fecundidade 

geral 

Taxa bruta 
de 

natalidade 

Taxa bruta 
de 

mortalidade 

% % % ‰  ‰  ‰  

Portugal -0,14 -0,25 0,11 37,9 8,5 11,0 

Centro (NUT II) -0,66 -0,56 -0,11 33,8 7,2 12,8 

Beiras e Serra da 
Estrela (NUT III) 

-1,33 -0,98 -0,35 31,6 6,0 15,8 

Covilhã -1,12 -0,64 -0,48 32,9 6,3 12,7 

Uma problemática associada às questões de envelhecimento e da diminuição populacional 

corresponde ao isolamento social, que se traduz numa percentagem considerável de habitantes 

que moram em locais isolados. Em 2011, 4,3% da população residente no concelho da Covilhã 

vivia isolada (2.245 habitantes), percentagem próxima à registada na Sub-região (4,6%) mas 

consideravelmente superior à da região Centro e do País (2,4% e 1,7% respetivamente). 

Tabela 7. População residente em lugares censitários por escalão e dimensão populacional 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População - 2011 

Unidade Territorial 
Total 

População 
isolada 

População 
residente em 
lugares com 

menos de 2.000 
habitantes 

População residente 
em lugares com 

2.000 e mais 
habitantes 

N.º N.º % N.º % N.º % 

Portugal 10.562.178 178.684 1,7 3.945.623 37,4 6.437.871 61,0 

Centro (NUT II) 2.327.755 56.498 2,4 1.459.671 62,7 811.586 34,9 

Beiras e Serra da Estrela 
(NUT III) 

236.023 10.936 4,6 131.758 55,8 93.329 39,5 

Covilhã 51.797 2.245 4,3 21.338 41,2 28.214 54,5 

De salientar que este contexto demográfico desfavorável tem repercussões diversas e coloca 

múltiplos e exigentes desafios, quer às famílias (p.e. associados a elevadas taxas de 

dependência ou ao aumento de situações de isolamento), quer às instituições (p.e. 

incapacidade dos serviços coletivos de responder às necessidades, ou dificuldades associadas 

à escassez e substituição da população ativa). 

Famílias  

Segundo os dados censitários de 2011, residiam no concelho da Covilhã 21.220 famílias 

clássicas, cuja dimensão média era de 2,4 elementos, valor idêntico ao registado ao nível da 

sub-região das Beiras e Serra da Estrela. De notar, no entanto, que da comparação entre os 

dados dos dois últimos censos resulta a identificação de uma tendência de aumento do número 

de famílias residentes no Concelho, a par da diminuição da sua dimensão, refletindo a posição 
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da Covilhã como um dos polos da região Centro, mas também o peso da interioridade e das 

dinâmicas demográficas associadas. 

No universo censitário das famílias clássicas, destaca-se a presença de 16.098 núcleos 

familiares (conjunto de duas ou mais pessoas, pertencentes à mesma família clássica, que 

mantêm um grau de parentesco), assim como uma proporção de 23,9% relativa às famílias 

clássicas unipessoais (5.066 famílias), percentagem semelhante à registada ao nível da Sub-

região (23,7%). A percentagem das famílias unipessoais com mais de 65 anos de idade era de 

13,2%, valor inferior ao registado ao nível da sub-região das Beiras e Serra da Estrela (15,0%) 

mas superior ao da região Centro (11,8%) e do País (10,1%), revelando uma presença 

considerável de população idosa que reside sozinha (Figura 12). 

 

Figura 12. Proporção de famílias clássicas unipessoais em 2011 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

Formação e emprego 

A capacidade e as condições das famílias para aceder a uma habitação condigna é afetada, 

em larga medida, pelas dinâmicas socioeconómicas, nomeadamente pelo nível de 

escolaridade e formação, emprego e desemprego. Apesar da obsolescência dos últimos dados 

censitários, os mesmos afiguram-se como uma fonte estatística a considerar. 

Em 2011, o perfil de escolaridade da população residente no Concelho era muito aproximado 

ao observado para a população residente na região Centro e mais qualificado do que o da NUT 

III Beiras e Serra da Estrela. A percentagem de população com um nível de escolaridade 

equivalente ao 1º Ciclo do Ensino Básico, ao Ensino Pré-escolar e sem qualquer nível de 

escolaridade possuía ainda uma elevada representatividade (44,1%). A percentagem de 

população com o ensino superior no Concelho era de 14,9%. Nesse momento censitário, a 
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taxa de analfabetismo no Concelho era de 7,3%, inferior à registada ao nível da Sub-região 

(8,8%) e superior à registada na região Centro (6,4%) (Figura 13). 

 

Figura 13. População residente segundo o nível de escolaridade atingido – 2011 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

As elevadas taxas de iliteracia e abandono escolar dificultam o acesso ao mercado de trabalho 

por parte dos grupos sociais mais desfavorecidos e com menos competências, tendo como 

consequência o agravamento das condições de vida, promovendo a exclusão social e a 

geração de ciclos de reprodução da pobreza. 

No que se refere à população economicamente ativa, constata-se que, em 2011, dos 23.040 

habitantes do Concelho economicamente ativos, 85,8% encontravam-se empregados (19.739 

habitantes). O setor de atividade que emprega mais população era o terciário (13.482 

habitantes), abrangendo mais de 68% da população empregada. O setor secundário era o 

segundo setor que empregava mais população (5.809 habitantes), seguido do setor primário 

(448 habitantes). A taxa de desemprego, em 2011, situava-se nos 14,3%, relativamente 

superior à registada na Sub-região (12,2%), conforme se pode constatar na Tabela 8. 

Tabela 8. População ativa e emprego 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População - 2011 

Unidade Territorial 

População economicamente ativa 

Total 
Empregada Taxa de 

desemprego Total Primário  Secundário Terciário 

N.º N.º N.º Nº. N.º % 

Beiras e Serra da Estrela 
(NUT III) 

318.057 279.258 15.180 69.940 194.138 12,2 

Covilhã 23.040 19.739 448 5.809 13.482 14,3 

Ao nível das freguesias e UF do Concelho, a prevalência do sector terciário tem maior 

destaque na UF da Covilhã e Canhoso, onde se aproxima dos 80% da população empregada. 
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Quanto ao sector secundário, a freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis era a que 

apresentava uma proporção mais elevada (60%), enquanto no sector primário se destacava a 

UF de Vale Formoso e Aldeia do Souto (16%).  

 

Figura 14. Espacialização dos indicadores de emprego no concelho da Covilhã 

Fonte: SPI, INE Recenseamentos Gerais da População - 2011 

Dos dados apurados é importante destacar o peso do desemprego, na medida em que este 

pode limitar a capacidade da população atingida em aceder à habitação ou a garantir 

condições condignas de habitabilidade. Em 2011, as freguesias mais afetadas pelo 

desemprego, eram as freguesias de Verdelhos (24%), Peraboa (22%) e Dominguizo (19%). 

No entanto e atendendo a que o emprego apresenta uma variação temporal muito rápida, em 

função de múltiplos fatores económicos, importa ter presente, à data, o número de pessoas 
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que procura ativamente por emprego, ou seja, as pessoas que se encontram inscritas no 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

De acordo com os dados disponibilizados pelo IEFP relativos ao desemprego registado no 

Concelho, segundo o género, o tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego, 

verifica-se uma diminuição considerável do número de pessoas desempregas inscritas no IEFP 

da Covilhã, entre fevereiro de 2011 (2.228 desempregados) e fevereiro de 2020, demonstrando 

a existência de dinâmicas positivas na estrutura de emprego local. À data dos dados de 2020, 

contabilizaram-se 1.243 indivíduos desempregados que estão, maioritariamente, à procura de 

novo emprego há menos de um ano (Tabela 9). 

Tabela 9.Caraterização dos desempregados residentes no concelho da Covilhã, inscritos no IEFP 

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais por concelho (fevereiro, 2020) 

Desempregados residentes no Concelho 
Ponto de situação em fevereiro 2020 

N.º % 

Nº de desempregados inscritos 1.243 100 

Género 
Homens 596 47,9 

Mulheres 647 52,1 

Tempo de inscrição 
Inferior a 1 ano 756 60,8 

Superior a 1 anos 487 39,2 

Situação face à procura de emprego 
1º emprego 193 15,5 

Novo emprego 1.050 84,5 

Destaca-se ainda a prevalência da população do género feminino inscrita (52%), assim como a 

presença de cerca de 40% de indivíduos em situação de desemprego de longa duração e, 

ainda, um valor relativamente reduzido de desempregados à procura de 1º emprego (16%). 

Nesta ótica, importa também referir que, em termos médios, o valor mensal do subsídio de 

desemprego no distrito de Castelo Branco, em 2019, cifrava-se nos 466,53€, ligeiramente 

abaixo da média nacional (497,99€). 

Rendimentos e ação social  

No âmbito da contextualização das características gerais da população do concelho da 

Covilhã, importa perceber o perfil socioeconómico da população, tendo por base os dados 

relativos aos rendimentos médios da população e os indicadores relativos aos apoios sociais 

existentes. 

Analisando o ganho médio mensal da população empregada por conta de outrem no Concelho, 

os dados disponíveis apontam para uma evolução positiva deste indicador nos anos mais 

recentes, passando de 841€, em 2011, para 921€, em 2017, representando um valor superior 

ao da Sub-região (898€), mas ainda inferior ao da região Centro (995€) (Figura 15).  
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Figura 15. Ganho médio mensal (€) dos trabalhadores por couta de outrem, entre 2011 e 2017 

Fonte: MTSSS/GEP, Quadros de pessoal 

No que se refere ao rendimento bruto declarado por agregado fiscal, embora acima do 

assinalado ao nível da sub-região Beiras e Serra da Estrela, os valores identificados no 

Concelho, em 2017, são inferiores aos registados na região Centro e no País. O rendimento 

bruto por habitante residente no Concelho é de 7.748€, enquanto para a sub-região Beiras e 

Serra da Estrela é de 7.150€, para a região Centro é de 8.009€ e a nível nacional é de 8.773€ 

 
Figura 16. Rendimento bruto declarado por habitante e agregado fiscal – 2017 

Fonte: INE, Estatísticas do Rendimento ao nível local com base na informação produzida pelo Ministério das Finanças 

Importa ainda considerar o poder de compra apurado no Concelho, indicador que permite 

inferir sobre a qualidade de vida da população residente. Neste sentido, tendo por base o valor 
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nacional de referência, constata-se que o poder de compra6, per capita, no concelho da 

Covilhã, em 2017, atingia um valor na ordem dos 86,6, superior ao da sub-região Beiras e 

Serra da Estrela (78,5) e ligeiramente inferior ao verificado na região Centro (88,3). Este 

indicador pode ser relevante no que se refere aos possíveis encargos relacionados com a 

habitação e outras despesas de cariz familiar. 

 
Figura 17. Poder de compra per capita em 2017 

Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio 

De forma a completar o retrato da situação relativo aos rendimentos da população, importa 

analisar a dimensão das prestações sociais concedidas. Esta análise permite aprofundar o 

entendimento relativo às fragilidades económicas da população, assim como as carências mais 

significativas ao nível dos rendimentos. Esta informação correlaciona-se, em parte, com 

fenómenos como o desemprego e o envelhecimento da população. Neste sentido, em 2018, 

cerca de 41% da população residente estimada no Concelho era beneficiária de uma prestação 

social, registando-se um valor médio anual destas prestações de 4.486€ (374€ mensais). As 

pensões de velhice assumiam maior representatividade (28,9%), refletindo a presença de uma 

estrutura demográfica envelhecida e com dificuldades financeiras (Tabela 10). 

  

 
6 Neste indicador o calor 100 corresponde à média do país, sendo comparado o poder de compra manifestado 

quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes municípios ou regiões. 
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Tabela 10. Indicadores de prestações sociais da Segurança Social em 2018 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2018 

Unidade 
territorial 

Pensões de 
Invalidez 

Pensões de 
Velhice 

Pensões de 
Sobrevivência 

Total 

Nº de 
Benef. 

Valor 
médio 
anual 

Nº de 
Benef. 

Valor 
médio 
anual 

Nº de 
Benef. 

Valor 
médio 
anual 

Nº de 
Benef. 

Valor 
médio 
anual 

N.º € N.º € N.º € N.º € 

Portugal 203.372 4.702 2.060.276 6.289 733.840 3.242 2.997.488 5.436 

Centro (NUT 
II) 

48.819 4.689 497.129 5.463 178.548 2.910 724.496 4.781 

Beiras e Serra 
da Estrela 
(NUT III) 

4.604 3.715 57.648 4.719 20.753 2.616 83.005 4.137 

Covilhã 1.065 3.908 13.606 5.119 4.698 2.783 19.369 4.486 

No seguimento desta linha de análise e de forma a percecionar o número de pessoas e 

agregados familiares que se encontrem em situação de carência social e económica, importa 

observar os dados relativos aos beneficiários do RSI7. De acordo com os dados do INE (Figura 

18), em 2018 o número de beneficiários deste rendimento era de 1.521 (3,2% da população 

residente estimada), contrariando a tendência de subida que se verificou em 2017 (1.544), mas 

ainda assim consideravelmente abaixo dos valores verificados em 2012 (1.769). 

 
Figura 18. Evolução do número de beneficiários do RSI no concelho da Covilhã 

Fonte: INE e Instituto da Segurança Social I.P. 

Os dados relativos à população em situação de maior fragilidade (pensionistas e pessoas que 

beneficiam do RSI), revelam a existência, em 2018, de um total de 20.890 habitantes nesta 

 

7 O RSI, criado pela Lei n.º 13/2003 de 21 de maio, consiste num apoio destinado a proteger as pessoas que se 

encontrem em situação de pobreza extrema, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios 

adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e favoreçam a 

progressiva inserção laboral, social e comunitária. 
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situação, representando cerca de 44% da população residente no Concelho (considerando as 

estimativas da população à data), com rendimentos que se podem situar na ordem dos 123€8, 

no caso do RSI (valor mínimo, caso não existam outros rendimentos), e 427€, no caso das 

Pensões de Velhice (valor médio mensal). 

Tais factos são reveladores de um cenário socioeconómico frágil no que se refere à 

capacidade de manutenção e/ou melhoria das condições de habitabilidade adequadas, ou à 

aquisição ou arrendamento de habitação. De resto, é muito provável que esta fragilidade 

socioeconómica se acentue com os efeitos decorrentes do atual estado pandémico associado 

ao COVID-19, sobretudo na população mais vulnerável e com maior precariedade laboral. 

 

Síntese temática 

: O território da Covilhã caracteriza-se por uma densidade populacional consideravelmente 

superior à Sub-região e à região Centro, apresentando um decréscimo populacional e um 

acentuado processo de envelhecimento da população residente, resultante da conjugação 

da persistência de saldos naturais (diminuição da fecundidade; aumento da longevidade 

da população) e saldos migratórios negativos (saída da população residente em idade 

ativa); 

: A cidade da Covilhã, que concentra os principais equipamentos e serviços e onde ocorrem 

as principais dinâmicas socioeconómicas, exerce um poder de atração sobre os restantes 

aglomerados, não conseguindo, todavia, inverter (apenas atenuar) a perda de população 

observada mais recentemente; 

: As dinâmicas demográficas identificadas têm um forte impacto na estrutura e dimensão 

das famílias existentes, verificando-se um peso significativo ao nível das famílias 

unipessoais constituídas por população idosa (com mais de 65 anos); 

: Ao nível da escolaridade, destacam-se os baixos índices de escolaridade e a reduzida 

qualificação da mão-de-obra, que se traduzem em empregos pouco qualificados e em 

baixos rendimentos, numa economia fortemente dependente dos serviços; 

: A população sem atividade económica e o aumento gradual da população pensionista têm 

uma expressão significativa, representando, em função das médias das prestações sociais 

destes grupos, uma população de reduzidos recursos económicos; 

: A população que trabalha por conta de outrem tem registado um aumento do rendimento, 

 
8 O valor médio mensal do RSI para abril de 2020, a nível distrital, situava-se nos 122,81€ por beneficiário e nos 

268,72€ por família. 
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Síntese temática 

mantendo-se, no entanto, num nível bastante inferior ao registado na região Centro. Esta 

desproporção também se verifica ao nível do poder de compra, indicando um potencial 

esforço financeiro das famílias para fazer face às despesas relacionadas com o acesso à 

habitação e outros encargos; 

: A perda populacional, o envelhecimento e a redução da população ativa, os fracos 

rendimentos de grande parte da população e a dependência de prestações sociais são 

desafios consideráveis para a Covilhã, contribuindo para um peso considerável dos 

encargos sociais, bem como para o aumento das necessidades de adaptação da oferta 

habitacional a estas situações específicas. 
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3.3. Contexto habitacional  

Parque edificado 

No concelho da Covilhã, em 2011, existiam cerca de 22.083 edifícios clássicos, o que, 

comparativamente a 2001 (20.001 edifícios clássicos), representava uma variação positiva de 

10,4%, acompanhando a tendência registada na NUT III Beiras e Serra da Estrela que, por sua 

vez, registou uma taxa de variação de 7,4%9. 

Segundo os dados provisórios, disponibilizados pelo INE, verifica-se que, após o crescimento 

do número de edifícios concluídos entre 2011 (70 edifícios) e 2013 (97 edifícios), este 

indicador, no concelho da Covilhã, registou um decréscimo progressivo até 2016 (22 edifícios), 

voltando novamente a crescer em 2018, ano em que se verificou a conclusão de 26 imóveis 

(22 construções novas e 4 obras relativas a ampliações, alterações ou reconstruções) (Figura 

19). As mesmas previsões indicam que, em 2018, 22 dos edifícios concluídos destinavam-se a 

uso habitacional (habitação familiar), correspondendo a 84,6% do total de edificações 

concluídas nesse ano. 

 

Figura 19. Edifícios concluídos por tipo de obra, no concelho da Covilhã (2011-2018) 

Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas 

No que se refere à idade do edificado, em 2011, os edifícios concelhios registavam uma idade 

média de quase 41 anos, valor ligeiramente superior ao registado ao nível da sub-região Beiras 

 
9 Os valores obtidos ao nível da NUT III têm em consideração a organização territorial NUTSIII/Entidades 

Intermunicipais, válida a partir de 1 de janeiro de 2015. Os valores de 2011 resultam da agregação dos dados 

recolhidos pelo INE, à data, nos concelhos das NUT III Beira Interior Norte, Serra da Estrela e Cova da Beira e que 

atualmente incorporam a NUT III Beiras e Serra da Estrela. 
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e Serra da Estrela e da região Centro (NUT III: 39,6 anos; NUT I: 38,8 anos). Entre as várias 

freguesias, a idade média mais elevada do parque edificado regista-se em São Jorge da Beira 

(58,5 anos) e na UF de Casegas e Ourondo (50,3 anos), e a mais baixa, em Boidobra (29,5 

anos) e na UF de Peso e Vales do Rio (30,4 anos) (Tabela 11). 

Tabela 11. Indicadores relativos aos edifícios 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Unidade Territorial 
Edifícios clássicos 

Idade média 
dos edifícios 

Edifícios com necessidade 
de grandes reparações ou 

muito degradados 

N.º N.º % 

Portugal 3.544.389 37,9 4,4 

Centro (NUT II) 1.111.952 38,2 4,6 

Beiras e Serra da Estrela (NUT III) 147.859 39,6 4,5 

Covilhã 22.083 40,7 6,1 

Aldeia de São Francisco de Assis 506 48,2 1,2 

Boidobra 938 29,5 2,9 

Cortes do Meio 961 39,0 6,5 

Dominguizo 510 36,4 5,5 

Erada 622 43,2 14,5 

Ferro 1.085 38,0 5,8 

Orjais 491 33,6 1,4 

Paul 799 34,7 2,4 

Peraboa 587 35,3 0,2 

São Jorge da Beira 653 58,5 1,8 

Sobral de São Miguel 490 34,9 8,6 

Tortosendo 1.975 40,6 10,2 

UF Barco e Coutada 799 33,4 1,6 

UF Cantar de Galo e Vila do Carvalho 1.481 38,9 7,0 

UF Casegas e Ourondo 932 50,3 7,2 

UF Covilhã e Canhoso 4.029 46,6 5,8 

UF Peso e Vales do Rio 966 30,4 1,8 

UF Teixoso e Sarzedo 1.765 40,8 8,0 

UF Vale Formoso e Aldeia do Souto 678 44,4 8,8 

Unhais da Serra 791 37,5 4,4 

Verdelhos 763 42,5 13,8 

Quanto ao estado de conservação do parque edificado (edificações com necessidades de 

grandes reparações ou muito degradadas) a nível concelhio, em 2011, verificava-se que cerca 

de 6% de edifícios possuíam estas características, percentagem superior à registada na Sub-

região (4,5%), na região Centro (4,6%) e no País (4,4%). Ao nível de freguesia, destacam-se, 

pela negativa, Erada (14,5%), Verdelhos (13,8%) e Tortosendo (10,2%). 
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Figura 20. Exemplos de edifícios degradados na cidade da Covilhã 

Fonte: CM Covilhã – Serviço de Ação Social e habitação 

Quando é introduzido o fator de necessidade de reparação média do edificado, cerca de 15% do 

edificado existente no Concelho apresentava, em 2011, um estado de degradação elevado e 

necessitava de reparações médias e grandes (Tabela 12). Ao nível da NUT III, em igual período, 

cerca de 12% dos edifícios padeciam do mesmo tipo de anomalias e necessidades de reparação. 

Tabela 12. Indicadores relativos aos edifícios 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Unidade Territorial 
Edifícios 

Com necessidade de 
reparações médias e grandes 

Muito degradados 

Nº Nº % Nº % 

Beiras e Serra da Estrela 
(NUT III) 

147.859 15.493 10,5 2.314 1,6 

Covilhã 22.083 2.750 12,5 524 2,4 

 

Tendo em conta que um dos princípios aplicáveis à ELH se prende com a eventual 

necessidade de intervenção nas edificações com o intuito de suprimir obstáculos à mobilidade 

de pessoas com mobilidade reduzida, a Figura 21 traça o retrato, por freguesia, das pessoas 

que apresentam dificuldades em andar ou subir degraus, de acordo com os Censos de 2011. 
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Apesar da desatualização dos dados, os únicos atualmente disponíveis, estes representam 

uma referência das possíveis necessidades existentes ao nível da acessibilidade aos edifícios. 

Dos dados analisados verifica-se que, nesse momento censitário, uma proporção considerável 

da população concelhia (6.071 habitantes, aproximadamente 11,7% da população residente) 

apresentava dificuldades locomotoras, sendo o grupo etário da população com 65 ou mais 

anos de idade o mais representativo deste universo, representando um total de 4.553 pessoas 

com este tipo de dificuldade. 

Observando a distribuição da população com dificuldade em andar ou subir degraus no 

concelho da Covilhã, observa-se que a UF da Covilhã e Canhoso integra cerca de 30% do total 

desta população (1.808 habitantes), sendo que, destes cerca de 76% tem 65 ou mais anos de 

idade (1.379 habitantes). 

 

Figura 21. Distribuição da população com dificuldades em andar ou subir degraus no concelho da Covilhã 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Alojamentos 

No que se refere aos alojamentos, em 2011, a sub-região Beiras e Serra da Estrela possuía 

180.507 alojamentos familiares clássicos e 107 não clássicos (barracas, outros tipos de 

alojamentos não convencionais), enquanto que o concelho da Covilhã detinha 35.213 
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alojamentos familiares clássicos e 14 não clássicos (Tabela 13). De acordo com as mais 

recentes estimativas do parque habitacional10, por município, o número de alojamentos 

familiares clássicos estimados para o concelho da Covilhã sobe, em 2018, para os 35.557, 

apresentando uma taxa de variação, face a 2011, de cerca de 1%. 

Tabela 13. Indicadores relativos aos alojamentos 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Unidade Territorial 

Total de 
alojamentos 

Alojamentos familiares Aloj. 
coletivos Total Clássicos Não Clássicos 

N.º N.º N.º N.º Nº 

Beiras e Serra da Estrela (NUT III) 181.247 180.614 180.507 107 633 

Covilhã 35.303 35.227 35.213 14 76 

Aldeia de São Francisco de Assis 506 504 504 0 2 

Boidobra 1.625 1.622 1.622 0 3 

Cortes do Meio 1.083 1.077 1.077 0 6 

Dominguizo 685 682 682 0 3 

Erada 655 655 655 0 0 

Ferro 1.175 1.173 1.173 0 2 

Orjais 533 532 532 0 1 

Paul 1.150 1.147 1.147 0 3 

Peraboa 617 616 615 1 1 

São Jorge da Beira 671 670 670 0 1 

Sobral de São Miguel 493 492 492 0 1 

Tortosendo 3.159 3.156 3.156 0 3 

UF Barco e Coutada 823 822 822 0 1 

UF Cantar de Galo e Vila do Carvalho 2.408 2.407 2.407 0 1 

UF Casegas e Ourondo 937 934 933 1 3 

UF Covilhã e Canhoso 12.632 12.598 12.589 9 34 

UF Peso e Vales do Rio 1.039 1.039 1.039 0 0 

UF Teixoso e Sarzedo 2.621 2.618 2.616 2 3 

UF Vale Formoso e Aldeia do Souto 697 694 693 1 3 

Unhais da Serra 1.002 999 999 0 3 

Verdelhos 792 790 790 0 2 

 

A análise dos indicadores relacionados com a presença dos alojamentos não clássicos, 

constitui uma importante fonte de informação na identificação de situações de precariedade ao 

nível da habitação no Concelho. Neste âmbito, destaca-se o valor verificado, em 2011, na UF 

da Covilhã e Canhoso, Sede de Concelho, onde se localizam cerca de 60% dos edifícios não 

clássicos (9 dos 14 registados em todo o Concelho). 

 
10 Alojamentos familiares clássicos. Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas. Dados obtidos em https://www.ine.pt 

a 15-04-2020. 
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Em 2011, ainda segundo os dados censitários, o concelho da Covilhã registava um total de 

5.194 alojamentos vagos11, correspondendo a 14,8% dos alojamentos familiares clássicos, 

valor percentual semelhante ao registado na sub-região Beiras e Serra da Estrela (14,3%). No 

que se refere às freguesias, destacam-se a Aldeia de São Francisco de Assis (21,8%), a UF de 

Vale Formos e Aldeia do Souto (21,2%) e Verdelhos (19,4%) pela proporção elevada de 

alojamentos vagos. A UF da Covilhã e Canhoso, onde se localiza a Sede do Concelho, 

apresentava, à data, 2.284 alojamentos vagos, correspondendo a 18,1% do total dos 

alojamentos familiares clássicos do Concelho. 

Tabela 14. Indicadores relativos aos alojamentos - Residência habitual e secundária 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Unidades territoriais 

Alojamentos familiares clássicos 

Total 
Residência habitual Residência 

secundária 
Vagos 

Total Sobrelotados 

N.º N.º N.º % N.º % N.º % 

Beiras e Serra da Estrela (NUT III) 180.507 94.547 5.781 6,1 60.228 33,4 25.732 14,3 

Covilhã 35.213 21.085 1.313 6,2 8.934 25,4 5.194 14,8 

Aldeia de São Francisco de Assis 504 257 11 4,3 137 27,2 110 21,8 

Boidobra 1.622 1.246 91 7,3 230 14,2 146 9,0 

Cortes do Meio 1.077 356 27 7,6 587 54,5 134 12,4 

Dominguizo 682 443 26 5,9 133 19,5 106 15,5 

Erada 655 309 16 5,2 239 36,5 107 16,3 

Ferro 1.173 674 50 7,4 287 24,5 212 18,1 

Orjais 532 332 24 7,2 148 27,8 52 9,8 

Paul 1.147 649 24 3,7 383 33,4 115 10,0 

Peraboa 615 372 34 9,1 193 31,4 50 8,1 

São Jorge da Beira 670 279 12 4,3 383 57,2 8 1,2 

Sobral de São Miguel 492 196 3 1,5 252 51,2 44 8,9 

Tortosendo 3.156 2.162 142 6,6 456 14,4 538 17,0 

UF Barco e Coutada 822 373 11 2,9 328 39,9 121 14,7 

UF Cantar de Galo e Vila do Carvalho 2.407 1.637 128 7,8 411 17,1 121 5,0 

UF Casegas e Ourondo 933 346 15 4,3 465 49,8 122 13,1 

UF Covilhã e Canhoso 12.589 7.906 451 5,7 2.399 19,1 2.284 18,1 

UF Peso e Vales do Rio 1.039 551 35 6,4 337 32,4 151 14,5 

UF Teixoso e Sarzedo 2.616 1.801 115 6,4 610 23,3 205 7,8 

UF Vale Formoso e Aldeia do Souto 693 324 36 11,1 222 32,0 147 21,2 

Unhais da Serra 999 593 33 5,6 376 37,6 30 3,0 

Verdelhos 790 279 29 10,4 358 45,3 153 19,4 

Os dados analisados permitem aferir o número de alojamentos clássicos que serviam de 

residência habitual, verificando-se, a nível do Concelho, um valor na ordem dos 21.085, 

 
11 Conceito de alojamento familiar vago (INE): Alojamento que, no momento de referência se encontra disponível no 

mercado da habitação. Poder-se-ão considerar as seguintes situações: para venda, aluguer, demolição, em estado de 

deterioração e outros motivos. 
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correspondendo a cerca de 60% dos alojamentos familiares clássicos presentes (Tabela 14). 

Quanto aos alojamentos que serviam de residência secundária, observa-se uma proporção na 

ordem dos 25% (correspondendo a 8.934 alojamentos clássicos), abaixo da registada ao nível 

da Sub-região (33%), denotando uma ocupação residencial com uma menor sazonalidade e 

com um menor impacto nas vivências e dinâmicas locais do território. A nível das freguesias, 

este tipo de ocupação encontrava-se especialmente agravado nas freguesias de São Jorge da 

Beira (57,2%), de Cortes do Meio (54,5%) e de Sobral de São Miguel (51,2%). Na UF da 

Covilhã e Canhoso, onde se localiza a Sede do Concelho, verificava-se que cerca de 19% dos 

alojamentos familiares clássicos (2.399 alojamentos) eram de residência secundária. 

No que concerne aos alojamentos em situação de sobrelotação (alojamentos com uma ou mais 

divisões em falta para o número de ocupantes), em 2011, existiam no Concelho 1.313 

alojamentos de residência habitual sobrelotados (cerca de 6% dos alojamentos de residência 

habitual). Ao Nível das freguesias, as maiores expressões de casos de sobrelotação 

localizavam-se na UF de Vale Formoso e Aldeia de Souto (11,1%), de Verdelhos (10,4%) e de 

Peraboa (9,1%). A UF da Covilhã e Canhoso, onde se localiza a Sede de Concelho, detinha 

451 alojamentos sobrelotados, representando 5,7% dos alojamentos de residência habitual. 

Estes dados podem denunciar a ausência de condições dignas de habitabilidade, que são 

aprofundados e atualizados no capítulo das carências habitacionais, de acordo com a 

informação obtida pelos serviços camarários. 

Ainda relativamente aos alojamentos familiares vagos, os dados censitários permitem concluir 

que no concelho da Covilhã, dos 5.194 alojamentos vagos, cerca de 75% foram construídos 

até 1980 (3.899 alojamentos com 40 ou mais anos). Esta situação poderá indicar a 

necessidade de obras de conservação significativas. Importa ainda referir que cerca de 29% 

dos alojamentos familiares vagos, em 2011, encontravam-se no mercado imobiliário para 

venda ou arrendamento. 

Tabela 15. Alojamentos familiares vagos segundo a forma de ocupação e época de construção – 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Período 

Alojamentos familiares vagos 

Total Para Venda 
Para 

arrendamento 
Para demolição Outros 

N.º N.º N.º N.º N.º 

Até 1919 627 60 20 63 484 

1919 - 1945 1.012 110 69 46 787 

1946 - 1960 1.034 118 89 27 800 

1961 - 1970 648 88 77 7 476 

1971 - 1980 578 110 83 2 383 

1981 - 1990 325 63 72 1 189 

1991 - 1995 126 19 28 2 77 

1996 - 2000 179 47 33 0 99 
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Período 

Alojamentos familiares vagos 

Total Para Venda 
Para 

arrendamento 
Para demolição Outros 

N.º N.º N.º N.º N.º 

2001 - 2005 264 108 56 0 100 

2006 - 2011 401 229 22 0 150 

Covilhã 5.194 952 549 148 3.545 

No que se refere à área útil dos alojamentos, a distribuição dos alojamentos familiares por 

escalão de área útil no Concelho não diverge da registada nos níveis territoriais superiores, 

existindo um predomínio de alojamentos com uma área útil entre os 50 e os 119m². Conforme 

se pode perceber pela Tabela 16, a Covilhã detinha 12.142 alojamentos (57,6%) com uma área 

útil entre os 50 e os 119m² e uma proporção relativamente baixa (12,4%) de alojamentos com 

área inferior a 50m². Os alojamentos com dimensões acima dos 120m2 de área útil 

representavam cerca de 30% dos alojamentos clássicos de residência habitual, percentagem 

próxima da registada no País (31,4%) mas inferior à verificada na sub-região Beiras e Serra da 

Estrela e na região Centro (33,6% e 38,3% respetivamente). 

Tabela 16. Alojamentos familiares por escalão de área útil – 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Unidade Territorial 
Total Menos 50 m²  50 m² a 119 m² Mais de 120 m² 

N.º N.º % N.º % N.º % 

Portugal  3.991.112 395.010 9,9 2.344.665 58,7 1.251.437 31,4 

Centro (NUT II) 893.857 708.18 7,9 480.273 53,7 342.766 38,3 

Beiras e Serra da Estrela (NUT 
III) 

94.547 9.891 10,5 52.879 55,9 31.777 33,6 

Covilhã 21.085 2.604 12,4 12.142 57,6 6.339 30,1 

Quanto às condições de habitabilidade, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a 

infraestruturas básicas (eletricidade, instalações sanitárias, água canalizada e instalações de 

banho ou duche), observa-se que, em 2011, o Concelho registava uma percentagem de 2,4% 

de alojamentos familiares clássicos sem acesso a pelo menos uma destas instalações básicas, 

com a antiga freguesia de Sarzedo e a freguesia de Verdelhos a apresentarem os valores mais 

elevados (16,4% e 10,7% respetivamente). Estas situações denotam possíveis necessidades 

de intervenção nos alojamentos para garantir as condições adequadas de habitabilidade. 

No que se refere ao regime de ocupação (Tabela 17), verifica-se no Concelho que, em 2011, cerca 

de 70% dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual encontravam-se ocupados pelo 

proprietário/coproprietário e apenas 23% por arrendatários, verificando-se, naturalmente, uma maior 

concentração de situações de arrendamento na UF da Covilhã e Canhoso (31,7%). Esta situação 

ilustra a reduzida dimensão do mercado de arrendamento no Concelho. 
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Tabela 17. Alojamentos familiares clássicos de residência habitual, quanto ao regime de ocupação – 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Unidade Territorial 

Alojamentos familiares clássicos de residência habitual 

Total 
Proprietário ou 
coproprietário12 

Arrendatário ou 
subarrendatário 

Outra 
situação 

N.º % % % 

Beiras e Serra da Estrela (NUT III) 94.547 80,4 13,6 6,0 

Covilhã 21.085 70,2 23,4 6,4 

Aldeia de São Francisco de Assis 257 92,2 1,9 5,8 

Boidobra 1.246 70,1 25,7 4,2 

Cortes do Meio 356 81,5 10,1 8,4 

Dominguizo 443 69,5 19,6 10,8 

Erada 309 87,1 3,6 9,4 

Ferro 674 79,5 11,7 8,8 

Orjais 332 83,4 11,4 5,1 

Paul 649 83,8 10,3 5,9 

Peraboa 372 84,9 9,4 5,6 

São Jorge da Beira 279 89,2 3,6 7,2 

Sobral de São Miguel 196 91,3 1,0 7,7 

Tortosendo 2.162 64,3 28,8 6,9 

UF Barco e Coutada 373 90,9 1,9 7,2 

UF Cantar de Galo e Vila do Carvalho 1.637 60,7 33,1 6,2 

UF Casegas e Ourondo 346 94,8 2,0 3,2 

UF Covilhã e Canhoso 7.906 63,0 31,7 5,3 

UF Peso e Vales do Rio 551 80,9 8,3 10,7 

UF Teixoso e Sarzedo 1.801 71,3 21,2 7,4 

UF Vale Formoso e Aldeia do Souto 324 84,0 6,2 9,9 

Unhais da Serra 593 76,6 15,9 7,6 

Verdelhos 279 87,1 4,7 8,2 

Considerando o universo estudantil que frequenta a UBI, importa analisar, igualmente, a 

disponibilização de alojamento para os estudantes do ensino superior que se encontram 

deslocados do local da sua residência13. De acordo com o Plano Nacional para o Alojamento no 

Ensino Superior (PNAES)14 e o levantamento, identificação e caracterização das residências de 

 
12 Inclui os proprietários em regime de propriedade coletiva de cooperativa de habitação. 

13 A UBI deverá ter em 2019/2020 um número total de estudantes bem acima dos 7.500, prevendo-se que possa atingir 

o maior número de alunos de sempre (Fonte: https://www.ubi.pt/Noticia/6640). 

14 Com o objetivo de dar uma resposta integrada e de longo prazo às necessidades de alojamento dos estudantes do 

ensino superior em todo o território nacional, foi apresentado, em maio de 2018, o Plano Nacional de Alojamento para o 

Ensino Superior (PNAES), assente nos princípios e missão da NGPH, aprovada pela RCM n.º 50 - A/2018, de 2 de 

maio. É também nesse sentido, e cumprindo a Lei n.º 36/2018, de 24 de julho, que o DL n.º 30/2019 de 26 de fevereiro 

aprova o plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes, tendo por base as 

necessidades dos estudantes das instituições de ensino superior e respeitando a sua distribuição por todo o território 

nacional, e apoiado também nos objetivos e instrumentos subjacentes à NGPH. O PNAES é uma estratégia nacional 

que visa duplicar na próxima década a atual oferta de alojamentos para estudantes do ensino superior a preços 

https://www.ubi.pt/Noticia/6640
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estudantes junto das instituições de ensino superior públicas, a UBI disponibilizava, em 2018, 

813 camas a preços regulados, num total de 449 quartos em edifícios destinados a residências 

de estudantes (Tabela 18). De referir que, deste universo de quartos, apenas 3 se encontravam 

adaptados para pessoas com necessidades especiais.  

A UBI alerta que este universo de camas não chega para fazer face à procura, tendo 

disponibilizado terrenos a privados para construção de apartamentos a custos controlados, no 

sentido de que estes possam ser arrendados aos alunos, e assim aumentar a bolsa de 

alojamentos direcionada a estudantes15. 

Tabela 18. Oferta de camas e quartos nos edifícios destinados a residências de estudantes – 2018 

Fonte: Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, 2019 

Instituição 

Camas 
Quartos 

Tipologia 

Total Sexo 
feminino 

Sexo 
Masculino 

Total Individual Duplo Triplo 

Universidade da Beira 
Interior 

Nº 369 444 813 90 354 5 449 

% 45,4 54,6 100 20 78,8 1,1 100 

A capacidade oferecida pelas residências universitárias da UBI representava, em 2018, 65,7% 

das camas e cerca de 69% dos quartos existentes na sub-região Beiras e Serra da Estrela16. 

Segundo o PNAES, a percentagem de estudantes deslocados da sua residência habitual 

inscritos em instituições do ensino superior na sub-região Beiras e Serra da Estrela era de 

63%, sendo o rácio de camas/deslocados na UBI de 19,8% (igual ao rácio de 

camas/deslocados por concelho). 

Considerando que, em 2019, a oferta total de camas a preços regulados, no concelho da 

Covilhã, se manteve nas 813 camas (PNAES), é possível concluir que grande parte dos 

estudantes deslocados recorre ao mercado de arrendamento para colmatar o défice de oferta 

de alojamentos específicos para estudantes. 

De modo a maximizar a oferta residencial para estudantes, o PNAES tem o propósito de criar, 

a nível nacional, mais de 12.000 camas numa década. No caso concreto do concelho da 

 

regulados, aumentando essa oferta para 30 mil camas até 2030. Este plano traduz-se num processo dinâmico e 

evolutivo, envolvendo ativamente as instituições de ensino superior e as autarquias, para além de outras entidades, 

incluindo pousadas da juventude, infraestruturas militares, dioceses e misericórdias. 

15 https://ointerior.pt/sociedade/numero-de-camas-para-estudantes-continua-insuficiente-na-guarda-e-covilha/, 

consultado em 28 de maio de 2020. 

16 A restante oferta é complementada pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG), cujas instalações localizadas no concelho da 

Guarda integram um total de 394 camas e 187 quartos e as localizadas no concelho de Seia um total de 31 camas e 14 quartos. 

https://ointerior.pt/sociedade/numero-de-camas-para-estudantes-continua-insuficiente-na-guarda-e-covilha/
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Covilhã, encontra-se prevista, na primeira fase do plano de intervenção, a requalificação dos 

imóveis afetos às residências de Santo António e à Cantina da Boavista e a construção de uma 

nova residência nos terrenos da UBImedical. Complementarmente, ao abrigo do IFRRU, foi já 

concedido um financiamento para a operação de reabilitação do edifício da antiga fábrica de 

lanifícios localizada na Fonte do Lameiro, no centro da Covilhã17. O projeto de reconversão em 

residência de estudantes pretende dar resposta à falta de oferta de alojamentos para 

estudantes na cidade, através da construção de uma residência com capacidade para 260 

alunos, com um conceito diferenciador, proporcionando uma ampla gama de serviços. 

O incremento no Concelho da oferta do número de camas/alojamentos para os estudantes do 

ensino superior, terá como resultado provável o aumento do número de alojamentos 

disponíveis no mercado para arrendamento de média longa duração, em sequência da 

transferência de alunos deslocados para as novas residências de estudantes. 

Crédito e endividamento  

De acordo com os dados anteriormente apresentados, verifica-se que a expressão da 

habitação própria no Concelho é muito elevada (70% em 2011). Neste sentido, a análise dos 

encargos relacionados com a aquisição de habitação reveste-se de especial importância. 

A análise dos dados disponíveis sobre o crédito à habitação (Tabela 19) permite observar que, 

em 2018, este representava cerca de 75% do total de créditos concedidos no Concelho, valor 

superior ao registado na Sub-região (66%) e consideravelmente superior ao registado na 

região Centro e no País (55% e 36% respetivamente). 

Tabela 19. Indicadores ao crédito à habitação 

Fonte: INE, Estatísticas das instituições de crédito e sociedades financeiras 

Unidade Territorial 

Taxa de crédito à 
habitação (%) 

Crédito à habitação 
p/ habitante (€) 

Crédito hipotecário 
concedido a pessoas 
singulares p/ hab. (€) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Portugal 36,08 35,97 7.990 8.242 557 653 

Centro (NUT II) 56,59 55,14 5.637 5.819 431 468 

Beiras e Serra da Estrela (NUT 
III) 

63,30 65,63 4.512 4.662 279 357 

Covilhã 73,10 74,66 6.113 6.183 312 405 

 
17 https://www.portugal2020.pt/content/ifrru-2020-financia-primeira-residencia-universitaria-na-covilha, consultado em 

28 de maio de 2020. 

https://www.portugal2020.pt/content/ifrru-2020-financia-primeira-residencia-universitaria-na-covilha
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O montante médio do crédito à habitação segue a tendência presente nas unidades territoriais 

de ordem superior, registando um aumento, ainda que menos expressivo, entre 2017 e 2018, 

na ordem dos 70€, atingindo, em 2018, o valor de 6.183€ por habitante. Embora seja inferior ao 

observado no País, o valor médio do crédito à habitação no concelho da Covilhã é superior ao 

verificado ao nível da sub-região Beiras e Serra da Estrela e da região Centro. 

 

Figura 22. Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares no Concelho (€) 

Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local 

Em complemento a estes dados, também é de assinalar o valor mediano das vendas por m² de 

alojamentos no Concelho (Figura 22), verificando-se, à semelhança do registado ao nível da 

Sub-região, uma tendência de crescimento do mercado, desde o 3º trimestre de 2017 e o 3º de 

2019, momento em que este indicador atingia os 667€/m². 

Quanto ao valor mediano das rendas por m2 de alojamentos familiares no Concelho (Figura 

23), os dados disponíveis apontam para uma estabilização do mercado a nível concelhio, entre 

o 2º semestre de 2017 e o 2º semestre de 2019, atingindo o valor máximo de 3,2€/m2. Embora 

com um valor máximo inferior (2,9€/m2), esta estabilização verifica-se também ao nível da sub-

região Beiras e Serra da Estrela, não acompanhando os valores verificados na região Centro e 

a nível nacional (3,9€/m2 e 5,3€/m2, respetivamente). 
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Figura 23. Valor mediano das rendas por m2 de alojamentos familiares no Concelho (€) 

Fonte: INE, Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local 

A relativa proximidade do valor mediano das rendas por m2 no Concelho e na Sub-região 

revela alguma discrepância em comparação com as diferenças que se registam entre estes 

dois níveis de análise relativamente a outros indicadores (e.g. ganho médio mensal dos 

trabalhadores por conta de outrem, rendimento bruto declarado ou poder de compra), o que 

poderá traduzir um menor esforço por parte da população concelhia a aceder ao mercado de 

arrendamento. 
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Síntese temática 

: Crescimento do número de edifícios e de alojamentos familiares no Concelho, entre os 

dois últimos Censos, acima do verificado para a sub-região Beiras e Serra da Estrela, e 

dinâmicas construtivas com sinais de crescimento, de acordo com os últimos dados do 

INE (2018); 

: Presença de um parque edificado envelhecido, com edifícios degradados e a necessitar 

de grandes reparações ou sem acesso a infraestruturas básicas (eletricidade, instalações 

sanitárias, água canalizada e instalações de banho ou duche), com diferentes proporções 

no território, aumentando os encargos sobre os proprietários, o que, na impossibilidade 

financeira de as realizarem, pode levar à progressiva degradação dos edifícios e possível 

abandono; 

: Número considerável de alojamentos familiares vagos, reforçando a importância que o 

arrendamento e a reabilitação urbana deverão assumir num contexto de resposta às 

necessidades habitacionais identificadas e de novas lógicas de oferta habitacional. Esta 

situação reforça a pertinência da possibilidade de aplicação de mecanismos legais que 

onerem os donos de imóveis vagos e sem uso que não estejam no mercado de habitação; 

: Residência secundária com uma representatividade considerável face aos alojamentos 

familiares do Concelho, em muito associada aos movimentos migratórios característicos 

das regiões do interior do país, podendo contribuir para a falta de manutenção do 

edificado e consequente aceleração dos processos de degradação; 

: Forte preponderância/afirmação de um regime de ocupação voltado para a habitação 

própria, em detrimento do arrendamento; 

: Oferta insuficiente de alojamentos em residências de estudantes para os alunos do ensino 

superior deslocados, levando a uma diminuição do número de alojamentos disponíveis no 

mercado de arrendamento para a população residente no Concelho; 

: Elevada expressão do recurso ao crédito à habitação no Concelho, conduzindo a 

situações de endividamento e, potencialmente, de encargos difíceis de suportar por parte 

das famílias; 

: Tendencial crescimento no Concelho do valor mediano das vendas de alojamentos (por 

m²), acompanhando as tendências registadas a nível regional e nacional, e estabilização 

do valor das rendas (por m2) no Concelho e na Sub-região. 
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3.4. Programas e iniciativas municipais com relevo para o tema da 

habitação  

Reabilitação urbana  

Ao longo dos últimos anos o Município da Covilhã tem vindo a desenvolver um conjunto de 

iniciativas ao nível da reabilitação urbana, com destaque para a elaboração do PARU e para a 

delimitação de um conjunto de ARU. 

O Município da Covilhã, em 2015, aprovou a delimitação de áreas de reabilitação urbana para 

28 centros urbanos18. Entretanto, nos três anos seguintes, o Município não aprovou as 

correspondentes operações de reabilitação urbana (ORU), pelo que essas delimitações 

caducaram, à exceção da ARU do Centro Urbano da Covilhã e da ARU do Centro Urbano da 

Vila do Carvalho porque foram sujeitas a alterações19. Em 2018, o Município da Covilhã, 

aprovou novamente a delimitação de ARU para os mesmos Centros Urbanos (à exceção da 

ARU do Centro Urbano da Covilhã e da ARU do Centro Urbano da Vila do Carvalho), 

mantendo as delimitações anteriores, mas redefinindo os incentivos municipais e benefícios 

 
18 Aldeia de S. Francisco de Assis (Aviso n.º 1925/2015 de 19-02-2015); Aldeia do Souto (Aviso n.º 1921/2015 de 19-

02-2015); Barco (Aviso n.º 1866/2015 de 18-02-2015 e Declaração de Retificação n.º 213/2015 de 25-03-2015); 

Boidobra (Aviso n.º 2008/2015 de 23-02-2015); Canhoso (Aviso n.º 2007/2015 de 23-02-2015 e Declaração de 

Retificação n.º 213/2015 de 25-03-2015); Cantar-Galo (Aviso n.º 1984/2015 de 20-02-2015 e Declaração de Retificação 

n.º 209/2015 de 25-03-2015); Casegas (Aviso n.º 2015/2015 de 23-02-2015 e Declaração de Retificação n.º 2014/2015 

de 25-03-2015); Cortes do Meio (Aviso n.º 2014/2015 de 23-02-2015); Coutada (Aviso n.º 1923/2015 de 19-02-2015 e 

Declaração de Retificação n.º 203/2015 de 25-03-2015); Covilhã (Aviso n.º 1920/2015 de 19-02-2015, (2.ª Alteração), 

(3.ª Alteração)); Dominguiso (Aviso n.º 2020/2015 de 23-02-2015 e Declaração de Retificação n.º 210/2015); Erada 

(Aviso n.º 1919/2015 de 19-02-2015); Ferro (Aviso n.º 2012/2015 de 23-02-2015); Orjais (Aviso n.º 2013/2015 de 23-

02/2015); Ourondo (Aviso n.º 2016/2015 de 23-02-2015 e Declaração de Retificação n.º 208/2015 de 25-03-2015); Paul 

(Aviso n.º 2011/2015 de 23-02-2015); Peraboa (Aviso n.º 2010/2015 de 23-02-2015); Peso (Aviso n.º 2022/2015 de 23-

02-2015 e Declaração de Retificação n.º 205/2015 de 25-03-2015); S. Jorge da Beira (Aviso n.º 2024/2015 de 23-02-

2015); Sarzedo (Aviso n.º 2009/2015 de 23-02-2015); Sobral de São Miguel (Aviso n.º 2021/2015 de 23-02-2015); 

Teixoso (Aviso n.º 2017/2015 de 23-02-2015); Tortosendo (Aviso n.º 2018/2015 de 23-02-2015); Unhais da Serra 

(Aviso n.º 1922/2015 de 19-02-2015); Vale Formoso (Aviso n.º 1924/2015 de 19-02-2015); Vales do Rio (Aviso n.º 

2023/2015 de 23-02-2015 e Declaração de Retificação n.º 212/2015 de 23-03-2015); Verdelhos (Aviso n.º 1983/2015 

de 20-02-2015 e Declaração de Retificação n.º 206/2015 de 23-03-2015); Vila do Carvalho (Aviso n.º 2019/2015 de 23-

02-2015 e Declaração de Retificação n.º 211/2015 de 25-03-2015). 

19 A delimitação da ARU do Centro Urbano de Covilhã sofreu várias alterações designadamente por deliberação da 

Assembleia Municipal de 25-10-2015 (1.ª Alteração – Aviso n.º 12989/2015 de 06-11-2015), de 23-12-2016 (2.ª 

Alteração – Aviso n.º 807/2018 de 15-01-201) e de 30-04-2018 (3.ª Alteração – Aviso n.º 7903/2018 de 12-06-2018). 

Esta última alterou também os apoios e incentivos para ações de reabilitação urbana. A delimitação da ARU do Centro 

Urbano de Vila do Carvalho sofreu várias alterações designadamente por deliberação da Assembleia Municipal de 25-

10-2015 (1.ª Alteração – Aviso n.º 12990/2015 de 06-11-2015) e de 25-11-2019 (2.ª Alteração – ainda por publicar). 
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fiscais20. À data, encontram-se em elaboração, pelo Serviço de Planeamento e Ordenamento 

do Território da Divisão de Planeamento e de Gestão de Cofinanciamento de Investimento, as 

28 ORU para cada uma das áreas para as quais foram aprovadas ARU. A ORU do Centro 

Urbano da Covilhã encontra-se numa fase mais avançada e está em fase de Discussão 

Pública. 

Na sequência do convite dirigido aos municípios através do Aviso EIDT-99-2015-03 para a 

mobilização das prioridades de investimento previstas no Eixo Urbano dos respetivos 

Programas Operacionais Regionais, destinado aos centros urbanos de nível superior, o 

Município desenvolveu o seu PEDU, sendo o PARU um dos seus planos de ação.  

Além do PARU, o PEDU integrou igualmente o PAICD, com o objetivo de identificar os problemas 

e desenhar uma estratégia coerente e adequada que promova a coesão e inclusão social nas 

comunidades mais vulneráveis. Neste contexto, foram identificadas as comunidades urbanas 

desfavorecidas do Bairro do Património, do Bairro da Biquinha e do Centro Histórico da Covilhã 

(habitação social), assim como a necessidade de intervir no Centro de Inclusão Social. 

De referir, ainda, a candidatura do Município ao Aviso lançado pelo Programa Operacional do 

Centro (Centro 2020) para a eficiência energética dos edifícios de habitação social. Para o 

efeito, foram selecionados para reabilitação: o Bairro do Património, na Covilhã (3 edifícios/12 

frações); o Bairro da Quinta da Alâmpada, em Boidobra (28 edifícios/109 frações); o Bairro Rua 

Nova do Souto, em Tortosendo (3 edifícios/36 frações); e o Bairro do Cabeço, também em 

Tortosendo (18 edifícios/148 frações). 

Rede social 

A Rede Social, criada pela Resolução n.º 197/97, de 18 de novembro, constitui-se como “um 

fórum de articulação e congregação de esforços que se baseia na adesão livre por parte das 

autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que nela queiram 

 
20 Aldeia de S. Francisco de Assis (Aviso n.º 12073/2018 de 23-08-2018), Aldeia do Souto (Aviso n.º 12081/2018 de 23-

08-2018); Barco (Aviso n.º 12070/2018 de 23-08-2018); Boidobra (Aviso n.º 12068/2018 de 23-08-20189; Canhoso 

(Aviso n.º 12067/2018 de 23-08-20189; Cantar-Galo (Aviso n.º 12166/2018 de 24-08-2018); Casegas (Aviso n.º 

12165/2018 de 24-08-20189; Cortes do Meio (Aviso n.º 12082/2018 de 23-08-20189, Coutada (Aviso n.º 12080/2018 

de 23-08-20189; Dominguiso (Aviso n.º 12078/2018 de 23-08-2018); Erada (Aviso n.º 12076/2018 de 23-08-20189; 

Ferro (Aviso n.º 12079/2018 de 23-08-2018); Orjais (Aviso n.º 12066/2018 de 23-08-20189; Ourondo (Aviso n.º 

12071/2018 de 23-08-20189; Paul (Aviso n.º 12060/2018 de 23-08-2018); Peraboa (Aviso n.º 12075/2018 de 23-08-

2018); Peso (Aviso n.º 12083/2018 de 23-08-2018); S. Jorge da Beira (Aviso n.º 12064/2018 de 23-08-2018); Sarzedo 

(Aviso n.º 12069/2018 de 23-08-2018); Sobral de São Miguel (Aviso n.º 12065/2018 de 23-08-2018); Teixoso (Aviso n.º 

12072/2018 de 23-08-2018); Tortosendo (Aviso n.º 12061/2018 de 23-08-2018); Unhais da Serra (Aviso n.º 12074/2018 

de 23-08-2018); Vale Formoso (Aviso n.º 12077/2018 de 23-08-20189; Vales do Rio (Aviso n.º 12062/2018 de 23-08-

2018); Verdelhos (Aviso n.º 12063/2018 de 23-08-20189. 
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participar” com vista à erradicação da pobreza e da exclusão social. Na sequência desta 

resolução, surgiu o DL n.º 115/2006, de 14 de junho de 2006, decreto que consagra os 

princípios, finalidades e objetivos da rede social, bem como a sua constituição, funcionamento 

e competência dos seus órgãos, sendo o seu desígnio primordial erradicar a pobreza e 

exclusão social, assim como promover o desenvolvimento social local. 

Neste sentido, o Programa da Rede Social do Município da Covilhã, de acordo com o 

estipulado na lei, tem como missão a erradicação da pobreza e exclusão social e a promoção 

do desenvolvimento social, respeitando os princípios orientadores definidos naquele decreto. O 

Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Covilhã é operacionalizado por uma equipa 

multidisciplinar, denominada de Núcleo Executivo, composta por um representante de cada 

uma das seguintes instituições:  

: Câmara Municipal da Covilhã; 

: ACES – Agrupamento Centros de Saúde da Cova da Beira; 

: Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco; 

: COOLABORA, CRL; 

: Escola Secundária Quinta das Palmeiras; 

: Junta de Freguesia de Dominguiso; 

: Santa Casa da misericórdia da Covilhã. 

Por forma a dar resposta aos problemas sociais do Concelho, a Rede Social procedeu, em 2007, 

à elaboração do primeiro Diagnóstico Social do Concelho e Plano de Desenvolvimento Social. 

Este Diagnóstico Social foi atualizado em 2012. Neste âmbito, o Município dispõe ainda do Plano 

de Ação 2019/2020, onde estão definidas linhas orientadoras com vista a responder aos 

problemas sociais diagnosticados. O Plano de Ação apresenta as seguintes atividades a executar 

no âmbito das problemáticas identificadas no diagnóstico social na área da habitação (Eixo V): 

: 1. Levantamento do parque habitacional habitado e degradado nas freguesias do 

Concelho; 

: 2. Criação de condomínios/comissões de moradores – Sensibilizar os moradores dos 

bairros sociais para as diversas sessões temáticas; 

: 3. Envolvimento da população na criação e manutenção das zonas envolventes dos 

bairros de habitação social; 

: 4. Realização de sessões da rede social sobre situação dos idosos do Concelho que 

devido às condições da habitação se encontram isolados. 
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Instrumentos e medidas de apoio à habitação no Município da Covilhã 

O Município da Covilhã tem vindo a promover esforços no sentido de responder às 

necessidades habitacionais da população carenciada. Para o efeito, criou em 2017 um 

instrumento regulamentar que enquadra os apoios disponíveis no domínio da habitação, 

designadamente, o Regulamento de Habitação Social do Município da Covilhã21. 

Este Regulamento estabelece o regime de atribuição e gestão patrimonial do parque de 

habitação social, propriedade do Município da Covilhã, nomeadamente: 

a) Disciplinando e fixando os critérios de atribuição das habitações sociais definindo as 

condições de acesso e os critérios de seleção para arrendamento em regime apoiado; 

b) Estabelecendo regras a que obedecem as relações de utilização dos fogos de 

habitação social propriedade do Município, incluindo as de boa gestão dos espaços de 

uso comum dos prédios. 

A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado efetua-se, por regra, 

mediante procedimento de concurso por inscrição22 sem prejuízo da possibilidade de o 

Município poder adotar, em casos devidamente justificados, o procedimento de concurso por 

classificação23 em função dos critérios de hierarquização e de ponderação estabelecidos para o 

efeito pela CMC. 

A atribuição do direito à habitação social municipal efetiva-se mediante a apreciação e 

classificação dos pedidos, apresentados pelos interessados, nos termos previstos no 

Regulamento. É aplicado, ainda, o regime excecional24 em casos de vulnerabilidade e 

emergência social, designadamente decorrente de desastres naturais e calamidades ou de 

perigo físico ou moral para as pessoas, incluindo as relativas a violência doméstica. 

 
21 Aprovado pela Assembleia Municipal em 15 de setembro de 2017, conforme Edital publicado no Diário da República, 

2.ª série, de 18 de outubro. 

22 O concurso por inscrição tem por objeto a oferta das habitações que são identificadas, em cada momento, pelo 

Município da Covilhã para atribuição em regime de arrendamento apoiado aos candidatos que, de entre os que se 

encontram, à altura, inscritos em listagem própria, estejam melhor classificados, em função dos critérios de 

hierarquização e de ponderação estabelecidos para o efeito pela mesma entidade. 

23 Tal como definido no artigo 8.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime do 

arrendamento apoiado para habitação. 

24 Tal como transcrito no artigo 14º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime do 

arrendamento apoiado para habitação. 
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Têm direito a aceder às habitações sociais do Município da Covilhã, os cidadãos nacionais ou 

estrangeiros com título de residência válida em Portugal, que não residam em habitação 

adequada à satisfação das necessidades do seu agregado familiar e que reúnam as condições 

de acesso definidas no Regulamento. A prioridade na atribuição dos fogos habitacionais, aos 

candidatos, será, ainda, determinada em função da tipologia e caracterização dos fogos 

habitacionais disponíveis e terá em conta as características que se revelarem pertinentes e 

adequadas às carências habitacionais da população do Concelho. 

O Município da Covilhã, através da execução de programas e projetos de ação social de 

âmbito municipal, tem procurado promover medidas de combate à pobreza e exclusão social 

de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, em especial 

dos grupos sociais economicamente mais vulneráveis. Neste contexto, disponibiliza uma 

habitação de emergência social, que visa criar medidas complementares às já existentes na 

área da ação social, criando-se, assim, mais um instrumento de realização das atribuições do 

Município no domínio da ação social. São acolhidas nesta habitação situações de sem abrigo 

temporário, vítimas de violência doméstica com acompanhamento psicossocial e em 

articulação com diversas entidades25. 

Complementarmente, identifica-se o Fundo de Apoio Social (FAS), no âmbito da 

responsabilidade social da UBI, o qual consiste num programa de apoio aos estudantes 

matriculados na universidade e em situação de comprovado estado de necessidade 

económica, com o objetivo de contribuir para o combate ao abandono e insucesso escolar e 

aquisição de competências promotoras da empregabilidade e do sucesso profissional. O FAS 

rege-se por um conjunto de regras definidas no Regulamento Interno do Fundo de Apoio Social 

aos Estudantes da Universidade da Beira Interior26. 

O apoio disponibilizado pelo FAS visa responder a situações transitórias e de emergência, 

designadamente através da atribuição de uma ajuda financeira para o pagamento de 

alojamento27. Este apoio pressupõe a cooperação mínima do estudante em tarefas no âmbito 

de qualquer unidade ou serviço da universidade, de acordo com as competências e 

disponibilidade do aluno. 

 
25 De acordo com o “Relatório de Atividades 2019 – Divisão de Ação Social e Saúde”, em 2019, foram acolhidas na 

habitação de emergência social duas vítimas de violência doméstica, uma delas com dois filhos a cargo. 

26 Despacho n.º 2018/R/58 da UBI. 

27 Entre outras formas de apoio, tais como: comparticipação nas despesas com propinas de inscrição, com alimentação 

e com outras despesas escolares. 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

67 

A duração do programa de apoio depende do período durante o qual perdure a atividade a que 

o estudante está afeto, podendo a mesma cessar a todo o tempo. A duração máxima do apoio 

é de um ano letivo. 

A candidatura de um estudante a este programa não implica a atribuição imediata de um apoio. 

A sua atribuição depende da comprovada carência do estudante, da existência de atividades 

que lhe possam ser atribuídas, da compatibilidade entre o horário do estudante e o horário das 

atividades e de critérios de aproveitamento escolar. 

 

Síntese temática 

: Presença de programas e medidas no âmbito da habitação, no sentido da colmatação 

das necessidades da população mais carenciada, ao nível da atribuição de habitações 

sociais em regime de arrendamento apoiado, de emergência e de ajuda financeira para 

o pagamento de alojamento de estudantes do ensino superior deslocados e em situação 

de comprovado estado de necessidade económica; 

: Presença de iniciativas ao nível da reabilitação urbana, com a delimitação de ARU e 

elaboração de ORU e desenvolvimento do PARU e PAICD, garantindo o acesso a 

financiamento comunitário neste domínio; 

: Existência da Rede Social, garantindo a disponibilização de uma estratégia social e a 

articulação entre as entidades públicas e privadas presentes, com várias iniciativas ao 

nível da erradicação da pobreza e da exclusão social no Concelho; 

: Plano de Desenvolvimento Social, servindo de enquadramento às intervenções para a 

promoção do desenvolvimento social local; 

: Presença de uma rede de serviços e equipamentos sociais abrangente. 
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3.5. Carências habitacionais 

Os diplomas legais que enquadram o programa 1.º Direito estabelecem que a ELH, enquanto 

instrumento que define a estratégia de intervenção em matéria de política de habitação à 

escala local, deve suportar-se num diagnóstico global atualizado das carências habitacionais 

existentes no Concelho. Este diagnóstico deverá contabilizar e caraterizar as pessoas e 

agregados que vivem cumulativamente em condições habitacionais indignas e em situação de 

carência económica. 

Assim, tendo como contextualização genérica a análise apresentada nos pontos anteriores 

assente nos dados produzidos por fontes estatísticas oficiais, foi efetuado um levantamento 

das situações habitacionais indignas presentes no concelho da Covilhã, as quais constituem 

situações críticas de carência habitacional e financeira. Este levantamento teve por base duas 

fontes distintas: 

: A informação obtida pela Câmara Municipal, constante da lista de pedidos de 

realojamento (2018-2020) e dos dados do relatório de vistorias conjuntas pela Ação 

Social e Habitação/Departamento de Obras ao parque habitacional do Município 

(2018), atualizado à data (no que diz respeito à composição dos agregados familiares 

dos arrendatários, às condições de inadequação e ao estado de ocupação dos 

imóveis); 

: As situações identificadas localmente, com o apoio das juntas de freguesia e dos 

parceiros da Rede Social. 

Para efeitos deste levantamento foram consideradas as situações de carência habitacional 

consideradas como indignas. A saber: 

: Situação de precariedade: engloba as situações de pessoas sem-abrigo bem como os 

casos de pessoas sem solução habitacional alternativa ao local que usam como 

residência 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 unititulados28, 

agregados que integram pessoas com deficiência ou arrendatários com idade superior 

a 65 anos;  

 
28 O agregado unititulado é definido como o agregado habitacional constituído por um ou mais dependentes e um único 

adulto não dependente. 
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: Situação de insalubridade e insegurança: engloba os casos em que a pessoa ou o 

agregado vive em local, construído ou não, destituído de condições básicas de 

salubridade, segurança estrutural, estanquidade e higiene ou por ser uma edificação 

sem condições mínimas de habitabilidade;  

: Situação de sobrelotação: engloba os casos em que da relação entre a composição do 

agregado e o número de divisões habitáveis da habitação, esta não dispõe de um 

número de divisões suficiente, considerando-se suficiente um número correspondente 

a uma divisão comum e a uma divisão por cada casal, por cada adulto, por cada duas 

pessoas do mesmo sexo com idades entre os 12 e os 17 anos, por cada pessoa de 

sexo diferente com idades entre os 12 e os 17 anos e por cada duas pessoas com 

menos de 12 anos; 

: Situação de inadequação: engloba os casos de incompatibilidade das condições da 

habitação com as características específicas de pessoas que nele habitam (por 

exemplo, pessoas com incapacidade ou deficiência), em especial quando a habitação 

tem barreiras no acesso ao piso em que se situa e/ou as medidas dos vãos e áreas 

interiores impedem uma circulação e uma utilização ajustadas às características 

específicas das pessoas que nelas residem. 

Este levantamento sistematizou, para cada um dos agregados habitacionais sinalizados, um 

conjunto de elementos de caraterização das próprias famílias e das condições de 

habitabilidade que justificam a sua consideração nesta análise, designadamente: 

: Local de residência (freguesia/lugar/rua); 

: Dimensão do agregado habitacional; 

: Composição do agregado habitacional; 

: Nº de menores, de idosos e de pessoas com deficiência no agregado habitacional; 

: Principal fonte de rendimento do agregado habitacional; 

: Rendimento anual bruto do agregado habitacional; 

: Residência em núcleo precário ou em núcleo degradado; 

: Tipologia de condição indigna (precaridade; insalubridade e insegurança; sobrelotação; 

e inadequação); 

: Regime de ocupação da atual habitação; 
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: Tipo de apoio pretendido. 

Procurou-se que este levantamento fosse o mais completo possível, sendo, todavia, de 

salientar que a escala populacional do Concelho dificulta a identificação de situações críticas 

que não configurem pedidos aos serviços sociais presentes no Concelho, designadamente de 

proprietários de habitações que residam em situação de indignidade ou fenómenos de 

“pobreza envergonhada”, cuja situação é difícil de detetar e caracterizar. 

O levantamento realizado, para além do recenseamento das situações de carência habitacional 

mais críticas, pretendeu tipificar e caraterizar o universo de carências habitacionais presentes 

no Concelho, definindo perfis de população com carências habitacionais. 

De acordo com o levantamento efetuado pelo Município, com o envolvimento dos parceiros 

locais, verifica-se a presença de 221 agregados habitacionais, que integram 453 pessoas29 em 

situação de carência habitacional e financeira, em 16 das 21 freguesias/UF do Concelho 

(Tabela 20). A maioria das situações de carência habitacional e financeira identificadas 

localizam-se, maioritariamente, na UF da Covilhã e Canhoso (37,6%) e na freguesia de 

Tortosendo (21,7%), freguesias com maior concentração de população. 

Este universo indicativo de população em situação de carência habitacional e financeira 

representa cerca de 1% da população residente no concelho da Covilhã, estimada em 2018. 

Tabela 20. Agregados habitacionais em situação de carência habitacional por freguesia/UF 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Situação de carência habitacional, 
por freguesia/UF 

Agregados habitacionais 
Pessoas nos agregados 

habitacionais 

N.º % N.º % 

Barco e Coutada 1 0,5 1 0,2 

Boidobra 26 11,8 57 12,6 

Cantar-Galo e Vila do Carvalho 8 3,6 18 4,0 

Casegas e Ourondo 6 2,7 1 (a) 0,2 

Covilhã e Canhoso 83 37,6 151 (b) 33,3 

Dominguizo 1 0,5 3 0,7 

Ferro 5 2,3 5 1,1 

Orjais 3 1,4 5 1,1 

Paul 2 0,9 2 0,4 

 
29 Valor definido por defeito, uma vez que não foi possível apurar a dimensão dos agregados habitacionais em 10 das 

situações de carência habitacional identificadas no Concelho, nomeadamente 5 agregados habitacionais na UF de 

Casegas e Ourondo, 2 na UF da Covilhã e Canhoso e 3 na UF de Teixoso e Sarzedo. 
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Situação de carência habitacional, 
por freguesia/UF 

Agregados habitacionais 
Pessoas nos agregados 

habitacionais 

N.º % N.º % 

Peraboa 5 2,3 5 1,1 

Peso e Vales do Rio 1 0,5 2 0,4 

Teixoso e Sarzedo 26 11,8 56 (c) 12,4 

Tortosendo 48 21,7 131 28,9 

Unhais da Serra 1 0,5 2 0,4 

Vale Formoso e Aldeia do Souto 1 0,5 3 0,7 

Verdelhos 4 1,8 11 2,4 

Total 221 100 453* 100 

* Não inclui a dimensão de 10 agregados familiares 
(a) Não inclui a dimensão de 5 agregados familiares 
(b) Não inclui a dimensão de 2 agregados familiares 
(c) Não inclui a dimensão de 3 agregados familiares 

Entre este universo de agregados com dificuldades no domínio da habitação, foram sinalizados 

183 agregados familiares, que integram, pelo menos, 396 pessoas30 a viver em condição 

indigna31 e em situação de carência financeira, para as quais existe a urgência de uma 

resposta habitacional condigna e adaptada às suas necessidades. Estas situações estão 

presentes em 14 freguesias/UF do Concelho (Tabela 21). A UF da Covilhã e Canhoso e a 

freguesia de Tortosendo registam o maior número de situações indignas (28,5% e 19,0%, 

respetivamente), seguindo-se Boidobra (11,3%) e Teixoso e Sarzedo (10,4%). 

Tabela 21. Agregados habitacionais em condição indigna por freguesia/UF 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Situação de condição indigna, por 
freguesia / UF 

Agregados habitacionais 
Pessoas nos agregados 

habitacionais 

N.º % N.º % 

Não 38 17,2 57 12,6 

Boidobra 1 0,5 1 0,2 

Cantar-Galo e Vila do Carvalho 1 0,5 1 0,2 

Casegas e Ourondo 2 0,9 (a)  - 

Covilhã e Canhoso 20 9,0 29 6,4 

Dominguizo 1 0,5 3 0,7 

Ferro 2 0,9 2 0,4 

 
30 Valor definido por defeito, uma vez que não foi possível apurar a dimensão de 8 agregados habitacionais em 

situação de condição indigna. 

31 Vivem em condições indignas as pessoas que não dispõem de uma habitação adequada, residindo de forma 

permanente, nomeadamente, em situação de: Precariedade; Insalubridade e insegurança; Sobrelotação; e Inadequação 

(Artigo 5.º do DL n.º 37/2018, de 4 de junho, que estabelece o 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação). 
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Situação de condição indigna, por 
freguesia / UF 

Agregados habitacionais 
Pessoas nos agregados 

habitacionais 

N.º % N.º % 

Orjais 1 0,5 1 0,2 

Teixoso e Sarzedo 3 1,4 5 1,1 

Tortosendo 6 2,7 12 2,6 

Vale Formoso e Aldeia do Souto 1 0,5 3 0,7 

Sim 183 82,8 396** 87,4 

Barco e Coutada 1 0,5 1 0,2 

Boidobra 25 11,3 56 12,4 

Cantar-Galo e Vila do Carvalho 7 3,2 17 3,8 

Casegas e Ourondo 4 1,8 1 (b) 0,2 

Covilhã e Canhoso 63 28,5 122 (c)  26,9 

Ferro 3 1,4 3 0,7 

Orjais 2 0,9 4 0,9 

Paul 2 0,9 2 0,4 

Peraboa 5 2,3 5 1,1 

Peso e Vales do Rio 1 0,5 2 0,4 

Teixoso e Sarzedo 23 10,4 51 (d) 11,3 

Tortosendo 42 19,0 119 26,3 

Unhais da Serra 1 0,5 2 0,4 

Verdelhos 4 1,8 11 2,4 

Total 221 100 453* 100 

* Não inclui a dimensão de 10 agregados familiares 
** Não inclui a dimensão de 8 agregados familiares 
(a) Não inclui a dimensão de 2 agregados familiares 
(b) Não inclui a dimensão de 3 agregados familiares 
(c) Não inclui a dimensão de 2 agregados familiares 
(d) Não inclui a dimensão de 3 agregados familiares 

Não obstante existirem 8 casos para os quais não foi possível aferir a dimensão do agregado 

habitacional (cerca de 4% do universo de agregados a viver em condição indigna), as famílias 

constituídas por apenas uma pessoa representam a maioria das situações identificadas (41,0% 

e 75 famílias), enquanto as famílias compostas por 3 a 4 pessoas são a segunda categoria 

mais frequente (25,5% e 47 famílias), seguida pelas famílias constituídas por 2 pessoas (21% e 

38 famílias). Já as famílias numerosas (5 ou mais elementos) representam 8,2% das situações 

de condição indigna e carência financeira identificadas (15 famílias) (Tabela 22). 
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Tabela 22. Situações de condição indigna por dimensão do agregado habitacional por freguesia 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Freguesia/UF 
N.º de pessoas e agregados por dimensão das famílias 

1 2 3 a 4 5 ou mais S/I Total 

Barco e Coutada 1 0 0 0 0 1 

Boidobra 13 5 4 3 0 25 

Cantar-Galo e Vila do Carvalho 0 5 2 0 0 7 

Casegas e Ourondo 1 0 0 0 3 4 

Covilhã e Canhoso 32 11 15 3 2 63 

Ferro 3 0 0 0 0 3 

Orjais 1 0 1 0 0 2 

Paul 2 0 0 0 0 2 

Peraboa 5 0 0 0 0 5 

Peso e Vales do Rio 0 1 0 0 0 1 

Teixoso e Sarzedo 6 6 5 3 3 23 

Tortosendo 10 8 18 6 0 42 

Unhais da Serra 0 1 0 0 0 1 

Verdelhos 1 1 2 0 0 4 

Concelho N.º 75 38 47 15 8 183 

  % 41,0 20,7 25,5 8,2 4,3 100 

No que se refere à composição dos agregados habitacionais, não obstante existirem 10 casos 

para os quais não foi possível aferir a tipologia familiar (cerca de 6% do universo de agregados 

a viver em condição indigna), verifica-se que as famílias unipessoais são a categoria mais 

frequente (41%) (Tabela 23). As situações de agregados habitacionais constituídos por uma 

única pessoa correspondem a casos de vulnerabilidade acrescida, pelo maior isolamento das 

pessoas e, em determinados casos, pelas suas características – 25 destas pessoas são idosas 

(sendo uma também portadora de deficiência) e 1 pessoa é portadora de deficiência. 

Tabela 23. Situações de condição indigna por composição do agregado habitacional 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Composição da família 
Situações de condição indigna no Concelho 

N.º % 

Unitário 75 41,0 

Núcleo Familiar 64 35,0 

Monoparental 28 15,3 

Família Alargada 6 3,3 

S/I 10 5,5 

Total  183 100 
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As famílias que constituem um núcleo familiar representam a segunda classe mais frequente, 

constituindo 35% das situações (64 agregados), seguindo-se as famílias monoparentais 

(15,3%) e as famílias alargadas (3,3%). 

O levantamento efetuado procurou igualmente identificar os agregados habitacionais que 

integram menores, idosos ou pessoas com deficiência, por configurarem situações 

habitacionais em condição indigna que, potencialmente, traduzem uma maior vulnerabilidade e 

dependência. Não sendo possível apurar o número de menores, idosos ou pessoas com 

deficiência em todas as situações com condição indigna associada, sistematiza-se, 

seguidamente, o universo onde foi efetuada essa caracterização, assim como o total de 

indivíduos que configura cada um destes grupos. 

Do total do universo de famílias em condição indigna (183 agregados), apenas 110 agregados 

foram caracterizados quanto ao número de menores (cerca de 60%). Destes, verifica-se a 

presença de menores em 28 agregados habitacionais que integram um total de 45 indivíduos, 

representando cerca de 26% do número de agregados caracterizados e de 23% do número de 

indivíduos identificados (Tabela 24). 

Tabela 24. Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de menores 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de menores N.º % 

Agregados caracterizados 110 60,1 

Agregados não caracterizados 73 39,9 

Total 183 100 

 
  

Universo de análise - Agregados caracterizados quanto ao n.º de menores N.º % 

Agregados com menores 
Agregados  28 25,5 

Indivíduos menores 45 22,7 

Agregados sem menores 
Agregados  82 74,5 

Indivíduos não menores 153 77,3 

Total 
Agregados 110 100 

Indivíduos 198 100 

No que concerne ao universo de situações onde foi possível apurar a presença/ausência de 

idosos (165 agregados), destaca-se a presença deste grupo em 49 agregados habitacionais, 

correspondendo a 29,7% da amostra apurada, perfazendo um total de 61 indivíduos (Tabela 25). 
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Tabela 25. Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de idosos 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de idosos N.º % 

Agregados caracterizados 165 90,2 

Agregados não caracterizados 18 9,8 

Total 183 100 

   

Universo de análise - Agregados caracterizados quanto ao n.º de idosos N.º % 

Agregados com idosos 
Agregados  49 29,7 

Indivíduos idosos 61 16,4 

Agregados sem idosos 
Agregados  116 70,3 

Indivíduos não idosos 311 83,6 

Total 
Agregados 165 100 

Indivíduos 372 100 

Por último, no que diz respeito ao grupo de pessoas portadoras de deficiência, do 

levantamento efetuado foi possível o apuramento de 91 agregados com informação relativa à 

sua presença/ausência. Apenas 5 agregados habitacionais (5,5% do universo caracterizado) 

têm na sua constituição pessoas portadoras de deficiência, correspondendo a cerca de 3% (5 

indivíduos) do total de indivíduos do universo de análise (Tabela 26). 

Tabela 26. Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de pessoas portadoras de deficiência 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Agregados em condição indigna caracterizados quanto ao n.º de pessoas portadoras de 
deficiência 

N.º % 

Agregados caracterizados 91 49,7 

Agregados não caracterizados 92 50,3 

Total 183 100 

   

Universo de análise - Agregados caracterizados quanto ao n.º de pessoas portadoras de 
deficiência 

N.º % 

Agregados com pessoas com deficiência 
Agregados  5 5,5 

Indivíduos com deficiência 5 2,9 

Agregados sem pessoas com deficiência 
Agregados  86 94,5 

Indivíduos sem deficiência 167 97,1 

Total 
Agregados 91 100 

Indivíduos 172 100 
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A análise da principal fonte de rendimento dos agregados demonstra o elevado nível de 

dependência destas famílias, na medida em que 61,2% dos casos sinalizados tem numa 

prestação social (reforma ou pensão – a mais frequente, RSI e outro subsídio) a principal fonte 

de rendimento, enquanto os rendimentos da atividade profissional assumem este papel, 

isoladamente, em apenas 37 das famílias identificadas (20,2%). De destacar a existência de 3 

agregados que não têm qualquer fonte de rendimento e que vivem a cargo da família (1,6%). 

Não foi possível apurar a principal fonte de rendimento de 31 agregados habitacionais. 

Tabela 27. Situações habitacionais em condição indigna segundo a principal fonte de rendimento do agregado 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Principal fonte de rendimento da 
família 

Situações habitacionais em condição indigna no 
Concelho 

N.º % 

Reforma ou pensão 64 35,0 

RSI 38 20,8 

Trabalho 37 20,2 

Outro subsídio 7 3,8 

A cargo da família 3 1,6 

Trabalho/Reforma ou pensão 2 1,1 

Trabalho/RSI 1 0,5 

S/I 31 16,9 

Total 183 100 

No âmbito do diagnóstico de carências habitacionais, foi possível apurar o valor indicativo do 

rendimento anual bruto de apenas 138 famílias referenciadas. Os reduzidos valores apurados 

refletem um contexto de forte carência financeira que, com grande probabilidade, deverá ser 

extensível aos restantes agregados habitacionais. Entre as famílias para as quais foi possível 

recolher informação, encontram-se 56 famílias com rendimentos brutos anuais até os 5 mil 

euros (40,5% das famílias), 55 famílias possuem rendimentos entre 5 mil euros e 10 mil euros 

anuais (39,9% das famílias) e 27 famílias apresentam rendimentos anuais entre 10 mil euros e 

19 mil e 938 euros32 (19,6% das famílias). 

Relativamente à tipologia de condições indignas associadas à habitação (Tabela 28), verifica-

se a prevalência de situações de insalubridade e insegurança, correspondendo a 54,1% dos 

casos identificados, seguida da situação de precariedade (31,7%), da situação de inadequação 

(10,9%) e da situação de sobrelotação (3,3%). 

 

 
32 Valor máximo identificado no rendimento anual bruto das famílias em situação habitacional em condição indigna. 
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Tabela 28. Condição indigna das famílias em situações de carência habitacional, por freguesia 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Freguesia / UF 
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N.º N.º N.º N.º N.º 

Barco e Coutada 0 1 0 0 1 

Boidobra 0 17 8 0 25 

Cantar-Galo e Vila do Carvalho 1 4 2 0 7 

Casegas e Ourondo 0 3 1 0 4 

Covilhã e Canhoso 11 22 27 3 63 

Ferro 0 2 1 0 3 

Orjais 1 0 1 0 2 

Paul 0 1 1 0 2 

Peraboa 1 4 0 0 5 

Peso e Vales do Rio 0 0 1 0 1 

Teixoso e Sarzedo 1 14 7 1 23 

Tortosendo 2 31 8 1 42 

Unhais da Serra 0 0 0 1 1 

Verdelhos 3 0 1 0 4 

Concelho 
N.º 20 99 58 6 183 

% 10,9 54,1 31,7 3,3 100 

A situação mais comum, presente em 99 dos agregados, é efetivamente a manifesta ausência 

das condições mínimas de habitabilidade, salubridade, segurança estrutural, estanquicidade e 

higiene. As situações de precaridade são a segunda condição indigna mais frequente, presente 

em 58 famílias, que constituem situações de pessoas sem-abrigo, bem como os casos de 

pessoas sem solução habitacional alternativa ao local que usam como residência 

permanente33: 

▪ 47 famílias em situação de pessoas sem-abrigo sem casa34 (incluindo 27 pessoas 

isoladas, 10 famílias monoparentais35, 6 casais com filhos, 3 casais sem filhos e 1 

 
33 Tal como definido na alínea a) do Artigo 5.º do DL n.º 37/2018, de 4 de junho (1º Direito – Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação). 

34 Na definição de sem abrigo sem casa são incluídos os agregados habitacionais cujo regime de ocupação é “Casa de 

familiares com os próprios”. 

35 Uma das quais configura cumulativamente a situação de insolvência de elementos do agregado familiar. 
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outra situação, que integram no seu conjunto 25 menores e 6 idosos) por se 

encontrarem em alojamento temporário destinado para o efeito; 

▪ 1 pessoa isolada sem-abrigo sem teto por se encontrar a viver em local precário, em 

regime de cedência; 

▪ 6 situações de violência doméstica (das quais 4 são referentes a famílias 

monoparentais e 2 constituem pessoas isoladas); 

▪ 3 situações de não renovação do contrato de arrendamento em agregados 

unititulados (1 família monoparental com menores e 1 pessoa isolada) e com mais 

de 65 anos (1 pessoa isolada); 

▪ 2 situações de insolvência (uma das quais configura cumulativamente a situação de 

sem-abrigo sem casa). 

Em termos do regime de ocupação das habitações (Tabela 29), constata-se que a maioria dos 

agregados habitacionais identificados se encontra a viver em habitação social (45,4% das 

famílias). A totalidade destas habitações sociais não possuem as condições adequadas de 

salubridade e segurança (83 habitações36). 

Segue-se o regime de arrendamento em mercado livre, no qual 34 famílias se encontram 

inseridas. Neste regime de ocupação, predomina a questão de precariedade (15 famílias), 

seguida da inadequação (13 famílias) e da sobrelotação (6 famílias). 

Do universo apurado, identifica-se a presença de 25 agregados habitacionais que residem em 

casa de familiares com os próprios (configurando casos de pessoas sem abrigo sem casa), em 

situação de precariedade. 

A casa própria é uma realidade existente em 19 famílias, onde predomina a ausência de 

condições de habitabilidade originada por questões de insalubridade e insegurança (15 

famílias). De referir, ainda, que dentro do universo dos proprietários se verifica a existência de 

4 situações de inadequação às características dos agregados habitacionais (1 idoso com 

mobilidade reduzida e 3 pessoas portadoras de deficiência). 

Os restantes agregados distribuem-se por situações de ocupação da habitação em regime de 

cedência (20 agregados) e de acolhimento institucional (2 agregados), entre os quais 

sobressaem as situações de precaridade (18 agregados), seguidas das questões de 

inadequação (3 agregados) e de insalubridade e insegurança (1 agregado). 

 

 
36 Do total deste universo, 13 habitações partilham a condição de insalubridade e insegurança com a condição de 

sobrelotação. 
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Tabela 29. Condição indigna das famílias em carência habitacional, por regime de ocupação das habitações 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Condição indigna/regime de ocupação 
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N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º % 

Inadequação 

Famílias 0 13 0 4 3 0 20 10,9 

Pessoas não vulneráveis 0 21 0 11 3 0 35 11,9 

Pessoas vulneráveis 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Insalubridade 
e insegurança 

Famílias 0 0 0 
15 
(a) 

1 
83 
(b) 

99 54,1 

Pessoas não vulneráveis 0 0 0 10 1 220 231 78,8 

Pessoas vulneráveis 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Precaridade 

Famílias 2 15 25 0 16 0 58 31,7 

Pessoas não vulneráveis 0 7 0 0 0 0 7 2,4 

Pessoas vulneráveis 5 21 52 0 25 0 103 100,0 

Sobrelotação 

Famílias 0 6 0 0 0 0 6 3,3 

Pessoas não vulneráveis 0 20 0 0 0 0 20 6,8 

Pessoas vulneráveis 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Total  

Famílias (N.º) 2 34 25 19 20 83 183 100 

Famílias (%) 1,1 18,6 13,7 10,4 10,9 45,4 - 100 

Famílias com pessoas vulneráveis (N.º) 2 11 25 0 16 0 54 100 

Famílias com pessoas vulneráveis (%) 3,7 20,4 46,3 0,0 29,6 0,0 - 100 

Pessoas não vulneráveis (N.º) 0 48 0 21 4 220 293 100 

Pessoas não vulneráveis (%) 0,0 16,4 0,0 7,2 1,4 75,1 - 100 

Pessoas vulneráveis (N.º) 5 21 52 0 25 0 103 100 

Pessoas vulneráveis (%) 4,9 20,4 50,5 0,0 24,3 0,0 - 100 

(a) – Neste universo existem 6 famílias para as quais não foi possível aferir a dimensão do agregado 
familiar bem como se configuram agregados em situações específicas. 
(b) – Neste universo existem 2 famílias para as quais não foi possível aferir a dimensão do agregado 
familiar. 

No que concerne aos pedidos de apoio relacionados com a colmatação de carências 

habitacionais, verifica-se que uma parte significativa do universo analisado se prende com 

pedidos de realojamento em habitação municipal, representando cerca de 44% do total de 

situações identificadas (81 famílias). 
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Os pedidos de apoio a obras de reabilitação/beneficiação ascendem a 9 casos, o que 

representa apenas cerca de 5% das situações, seguindo-se os pedidos de obras de adequação 

(4 famílias) e um pedido de habitação de emergência.  

As situações sem identificação do tipo de apoio solicitado constituem grande parte dos casos 

sinalizados, totalizando 88 famílias (cerca de 48% das situações), uma vez que dizem respeito, 

quase na totalidade, aos casos de famílias beneficiárias de habitação social (83 famílias). As 

restantes 5 situações sem apoio solicitado, configuram casos de famílias que são proprietárias 

de habitações com problemas de insalubridade e insegurança e que foram sinalizadas pela 

Rede Social. 

Tabela 30. Pedidos de apoio ao Município da Covilhã na área da habitação 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Freguesia / UF 

H
a
b
it
a
ç
ã
o
 d

e
 

e
m

e
rg

ê
n
c
ia

 

O
b
ra

s
 d

e
 

a
d
e
q
u
a
ç
ã
o
 

O
b
ra

s
 d

e
 

re
a
b
ili

ta
ç
ã
o
/ 

b
e
n
e
fi
c
ia

ç
ã
o
 

R
e
a
lo

ja
m

e
n
to

 
e
m

 h
a
b
it
a
ç
ã
o
 

m
u

n
ic

ip
a
l 

S
e
m

 
id

e
n
ti
fi
c
a
ç
ã
o
 d

o
 

a
p
o
io

 s
o
lic

it
a
d
o

 

Total 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º % 

Barco e Coutada 0 1 0 0 0 1 0,5 

Boidobra 0 0 0 8 17 25 13,7 

Cantar-Galo e Vila do Carvalho 0 0 0 3 4 7 3,8 

Casegas e Ourondo 1 0 3 0 0 4 2,2 

Covilhã e Canhoso 0 0 0 41 22 63 34,4 

Ferro 0 0 2 1 0 3 1,6 

Orjais 0 0 0 2 0 2 1,1 

Paul 0 1 0 1 0 2 1,1 

Peraboa 0 0 0 2 3 5 2,7 

Peso e Vales do Rio 0 0 0 1 0 1 0,5 

Teixoso e Sarzedo 0 0 3 9 11 23 12,6 

Tortosendo 0 0 0 11 31 42 23,0 

Unhais da Serra 0 0 0 1 0 1 0,5 

Verdelhos 0 2 1 1 0 4 2,2 

Total de agregados 
N.º 1 4 9 81 88 183 100 

% 0,5 2,2 4,9 44,3 48,1 - 100  

Complementarmente, refere-se que os pedidos de apoio dos 38 agregados habitacionais 

sinalizados que não vivem em condições indignas (junto dos serviços sociais da CMC e das 

juntas de freguesia), mas que constituem situações de carência habitacional e financeira, 

configuram 36 pedidos de realojamento em habitação municipal e 2 pedidos de apoio ao 

arrendamento. Estes 38 agregados totalizam 57 pessoas, incluindo 13 menores, 8 idosos e 2 
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pessoas portadoras de deficiência. Estas famílias encontram-se, na sua maioria, em regime de 

arrendamento no mercado livre (34 famílias). 

 

Síntese temática 

: Identificação de 183 agregados familiares, que integram, pelo menos, 396 pessoas a viver 

em condição indigna e em situação de carência financeira (cerca de 1% da população 

residente no concelho da Covilhã, estimada em 2018), que não possuem capacidade de 

resolução das suas dificuldades habitacionais e para os quais existe a urgência de uma 

resposta habitacional condigna e adaptada às suas necessidades; 

: Predomínio de famílias unipessoais (41% e 75 agregados), abrangendo 26 casos de 

vulnerabilidade acrescida pela condição de pessoa idosa e de pessoa portadora de 

deficiência; 

: Elevado nível de dependência de prestações sociais, enquanto principal fonte de 

rendimento das famílias sinalizadas, abrangendo 61% dos agregados; 

: Prevalência das situações de insalubridade e insegurança, presentes em 54,1% das 

situações referenciadas (99 agregados habitacionais); 

: Forte expressão das situações de precaridade, abrangendo cerca de 32% das famílias 

referenciadas (58 agregados habitacionais); 

: Elevado número de pessoas vulneráveis em condição de sem abrigo e de violência 

doméstica (54 casos), integrando cerca de 30% dos agregados sinalizados; 

: Regime de ocupação maioritário em habitação social (45%), sem as condições adequadas 

de salubridade e segurança (83 habitações); 

: Realojamento em habitação municipal como principal pedido de apoio dos agregados em 

carência habitacional, representando cerca de 44% do total dos pedidos de apoio ao 

Município da Covilhã na área da habitação (81 famílias). 
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3.6. Recursos habitacionais 

Face ao enquadramento das necessidades de habitação identificadas, importa apresentar os 

recursos que podem constituir uma resposta às mesmas. Neste sentido, procedeu-se ao 

levantamento dos recursos habitacionais disponíveis e potenciais que poderão ser 

equacionados pelo Município, no sentido de promover soluções adequadas de acesso à 

habitação. Este levantamento foi suportado pela informação recolhida pela Divisão de Ação 

Social e Saúde, pelo Serviço de Registos, Seguros e Património Municipal, pelas juntas de 

freguesia e pelos parceiros da Rede Social. 

Considerando os dados de 2011 (INE), o Município da Covilhã detinha 695 alojamentos de 

habitação social, o que representava cerca de 2% dos alojamentos do Concelho. De acordo 

com a informação mais recente, o parque habitacional do Município da Covilhã agrega vários 

conjuntos de habitações, distribuídos por 14 bairros e que constituem um universo de 719 

fogos (Tabela 31). 

Tabela 31. Parque habitacional do Município da Covilhã 

Fonte: Documento Orientações Estratégicas – Políticas de Habitação, CM Covilhã, 2018 

Bairro N.º Fogos 

1. Boidobra – Bº Quinta da Alâmpada * 192 

2. Covilhã – Bº Penedos Altos 10 

3. Covilhã – Rua Cidade do Fundão 34 

4. Covilhã – Bº Património/Pe. Américo * 12 

5. Covilhã Dispersas 24 

6. Covilhã – Pré-Fabricadas 10 

7. Covilhã – Rua 1º de maio 36 

8. Covilhã – Rua Mateus Fernandes/Bº Rodrigo/Bº Estação 36 

9. Covilhã – Rua Pinhal do Gaiteiro 12 

10. Teixoso – Bº das Nogueiras 135 

11. Tortosendo – Bº do Cabeço * 148 

12. Tortosendo – Rua Boavida CB 6 

13. Tortosendo – Rua Nova do Souto * 40 

14. Vila do Carvalho – Sítio do Pouso 24 

Total 719 

* Objeto de candidatura à concessão de apoio à eficiência energética do edificado (Programa Operacional 

Regional do Centro) 

Deste universo, 690 fogos constituem a bolsa de habitação social do Município da Covilhã. 

Esta bolsa é composta, maioritariamente, por habitações de tipologia T2 (46,4% e 320 fogos) e 

T3 (35,7% e 246 fogos) (Tabela 32). 
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Tabela 32. Bolsa de habitação social do Município da Covilhã 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Tipologia 

Fogos Estado de conservação 

N.º % 
Bom Razoável Mau S/informação 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

N/Ident. 11 1,6 0 0 3 0,4 4 0,6 4 0,6 

T1 64 9,3 17 2,5 16 2,3 2 0,3 29 4,2 

T2 320 46,4 124 18 118 17,1 31 4,4 47 6,8 

T2+1 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

T3 246 35,7 75 10,8 104 15,1 40 5,8 27 3,9 

T4 46 6,7 16 2,3 17 2,5 6 0,9 7 1 

T5 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

T6 1 0,1 0 0 1 0,1 0 0 0 0 

Total 690 100 232 33,6 259 37,5 83 12,0 116 16,8 

Nesta bolsa de habitação social, cerca de 38% das habitações (259 fogos) encontram-se em 

razoável estado de conservação, cerca de 34% apresentam um estado de conservação bom 

(232 fogos) e 12% dos fogos estão em mau estado de conservação (83 fogos). Existem, ainda, 

116 fogos para os quais não existe informação sobre o estado de conservação (cerca de 17% 

do universo total de fogos). 

Em relação ao estado de ocupação, identificam-se 44 fogos livres na bolsa de habitação social 

municipal, distribuídos pelas freguesias de Boidobra e de Tortosendo e pelas UF de Covilhã e 

Canhoso, de Cantar-Galo e Vila do Carvalho e de Teixoso e Sarzedo (Tabela 33). Estes fogos 

livres são compostos maioritariamente por habitações de tipologia T2 (68,2% e 30 fogos) e de 

tipologia T3 (22,7% e 10 fogos). Identificam-se, ainda, como livres, 2 fogos de tipologia T4, 1 

fogo de tipologia T1 e 1 fogo de tipologia não identificada (9,1% do universo de fogos 

municipais livres). 

Tabela 33. Bolsa de imóveis livres no parque de habitação social municipal 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Freguesia Lugar/Rua 
Estado de 
ocupação 

Intervenção 
necessária 

N.º fogos 
potenciais 

Tipologia 
Área 
(m2) 

Boidobra 

Quinta Alampada - Boidobra Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

Quinta Alampada - Boidobra Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

Quinta Alampada - Boidobra Livre Obras ligeiras 1 T3 S/I 

Tortosendo 

Largo da Feira - Tortosendo Livre S/I 1 T3 S/I 

Largo da Feira - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Largo da Feira - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Fundação Salazar - Tortosendo Livre S/I 1 T3 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre S/I 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre S/I 1 T2 S/I 
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Freguesia Lugar/Rua 
Estado de 
ocupação 

Intervenção 
necessária 

N.º fogos 
potenciais 

Tipologia 
Área 
(m2) 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre S/I 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Obras ligeiras 1 T4 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Obras ligeiras 1 T3 S/I 

Bairro do Cabeço - Tortosendo Livre Pronto a habitar 1 T1 S/I 

Covilhã e 
Canhoso 

Casas não concentradas Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Casas não concentradas Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

Casas não concentradas Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Casas não concentradas Livre Obras Profundas 1 N/Ident. S/I 

Casas não concentradas Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

IGFSS Livre Obras Profundas 1 T4 S/I 

Penedos Altos - Covilhã Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

Penedos Altos - Covilhã Livre Obras Profundas 1 T3 S/I 

Rua Cidade Fundão - Covilhã Livre Pronto a habitar 1 T3 S/I 

Cantar-Galo 
e Vila do 
Carvalho 

Vila do Carvalho Livre S/I 1 T3 S/I 

Teixoso e 
Sarzedo 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Obras ligeiras 1 T3 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Pronto a habitar 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre S/I 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre S/I 1 T3 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Obras ligeiras 1 T3 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Obras ligeiras 1 T2 S/I 

Urb. Nogueiras - Teixoso Livre Obras Profundas 1 T2 S/I 

S/I – Sem informação 

Destas 44 habitações municipais livres e de acordo com o estado de conservação dos imóveis, 

verifica-se que 14 fogos estão prontos a habitar (1 T1; 12 T2; e 1 T3), 12 fogos necessitam de 

obras ligeiras (7 T2; 4 T3; e 1 T4) e 10 fogos necessitam de obras profundas (1 N/Ident.; 7 T2; 

1 T3; e 1 T4). Identifica-se um conjunto de 8 fogos sem informação sobre o tipo de obras 

necessário, assumindo-se à priori que estas habitações deverão necessitar de intervenção (4 

T2; e 4 T3). 

Complementarmente à bolsa de habitação social do Município da Covilhã, identifica-se um 

outro conjunto de edifícios/frações livres afetas ao uso habitacional, de propriedade municipal, 

que configuram 8 imóveis, localizados na UF de Covilhã e Canhoso (Tabela 34). Considerando 

a falta de informação sobre o estado de conservação e a dimensão dos imóveis, será 

necessário averiguar a necessidade de intervenção e a capacidade de fogos habitacionais a 
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promover. Observando as características dos edifícios, estima-se que estes possam integrar 10 

fogos potenciais. A quantificação do número de fogos potenciais da bolsa de edifícios/frações 

autónomas livres municipais afetas ao uso habitacional resulta da contagem dos números de 

polícia associados à morada do imóvel ou, quando identificado, da designação da fração. 

Neste contexto, representam números indicativos que necessitam de uma validação assente 

em vistorias técnicas. Estas vistorias deverão igualmente determinar o nível de intervenção nos 

imóveis, caso sejam objeto de obras de reabilitação. 

Tabela 34. Bolsa de edifícios/frações autónomas livres afetas ao uso habitacional de propriedade municipal 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Freguesia Lugar/Rua 
Estado de 
ocupação 

Intervenção 
necessária 

N. fogos 
potenciais 

Tipologia 
Área 
(m2) 

Covilhã e 
Canhoso 

Rua Conselheiro António Pedroso 
dos Santos, n.º 107, Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua do Castelo n.º 18, R/Ch. Esq, 
Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua do Castelo n.º 18, R/Ch. Dto, 
Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua do Castelo n.º 18, 1.º Andar, 
Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua do Castelo n.º 18, 2.º Andar, 
Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua do Castelo n.º 18, Águas 
Furtadas, Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua Comendador Gomes Correia, n.º 
7 a 11, Covilhã 

Livre S/I 3 S/I S/I 

Edifício na Travessa do Cimo, n.º 2, 
Covilhã 

Livre S/I 1 S/I S/I 

Nota: A quantificação do número de fogos potenciais resulta da contagem dos números de polícia associados à 
morada do imóvel ou, quando identificado, da designação da fração. 

S/I – Sem informação 

Adicionalmente à bolsa municipal de edifícios/frações livres afetas ao uso habitacional, 

identifica-se um outro conjunto edifícios e instalações livres, também de propriedade municipal, 

que configuram 11 imóveis. Estes localizam-se na UF de Covilhã e Canhoso e na freguesia de 

Tortosendo (Tabela 35). Se for considerada viável a sua reconversão funcional e/ou 

reabilitação, estes imóveis podem vir a integrar a oferta de habitação apoiada no Concelho. 

Observando as características dos edifícios, estima-se que estes possam integrar 20 fogos 

potenciais. A quantificação do número de fogos potenciais da bolsa de outros edifícios e 

instalações livres de propriedade municipal, resulta da contagem dos números de polícia 

associados à morada do imóvel ou, quando identificado, do número de imóveis existentes, do 

número de pisos ou da dimensão da área do edifício. Neste contexto, representam números 

indicativos que necessitam de uma validação assente em vistorias técnicas. Estas vistorias 

deverão igualmente determinar o nível de intervenção nos imóveis, caso sejam objeto de obras 

de reconversão funcional e/ou reabilitação. 
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Tabela 35. Bolsa de outros edifícios e instalações livres de propriedade municipal 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Freguesia Lugar/Rua 
Estado de 
ocupação 

Intervenção 
necessária 

N.º fogos 
potenciais 

Tipologia 
Área 
(m2) 

Covilhã e 
Canhoso 

Rua da Alegria, Covilhã Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua Nuno Álvares Pereira nº 26, 28 e 
32, Covilhã 

Livre S/I 3 S/I S/I 

Rua Alexandre Herculano, n.º 28 e 
30, Covilhã 

Livre S/I 2 S/I S/I 

Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 
51,53,55 e 57, Covilhã 

Livre S/I 2 T3 240 

Rua Comendador Gomes Correia, 
Covilhã (Edifício com 4 pisos) 

Livre S/I 4 S/I 100 

Rua das Portas do Sol, Covilhã (2 
imóveis) 

Livre S/I 2 S/I S/I 

Tortosendo 

Largo N.ª Senhora dos Prazeres, n.º 
5 e 7, Bairro das Machedes, 
Tortosendo 

Livre S/I 2 S/I S/I 

Rua das Machedas, Tortosendo Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua Nova dos Olivais, Tortosendo Livre S/I 1 S/I S/I 

Rua dos Olivais n.º 41-43, 
Tortosendo 

Livre S/I 2 S/I S/I 

Nota: A quantificação do número de fogos potenciais resulta da contagem dos números de polícia associados à 
morada do imóvel ou, quando identificado, do número de imóveis existentes, do número de pisos ou da dimensão da 
área do edifício. 

S/I – Sem informação 

Para além da bolsa de imóveis municipais, foi ainda possível identificar, com o apoio das juntas 

de freguesia/UF e dos parceiros da Rede Social, um conjunto de 6 imóveis que, atualmente, 

não fazem parte da oferta habitacional existente, mas que podem ser avaliados para uma 

integração na oferta de habitação apoiada no Concelho, se for considerada indicada a sua 

reconversão funcional e/ou reabilitação (Tabela 36). 

Tabela 36. Bolsa de outros edifícios não municipais que poderão vir a integrar a oferta de habitação 

Fonte: Juntas de Freguesia/UF e parceiros da Rede Social, 2020 

Proprietário Indicação/Lugar/Rua 
Estado de 
ocupação 

Intervenção 
necessária 

N.º fogos 
potenciais 

Tipologia 
Área 
(m2) 

UF Casegas e 
Ourondo 

Casegas (2 pequenas 
habitações) 

Livre S/I 2 S/I S/I 

Freguesia de 
Erada 

Rua da Junta de Freguesia Livre 
Obras 

profundas 
1 S/I S/I 

Travessa da Rua de Stº. 
António 

Livre 
Obras 

profundas 
1 S/I S/I 

Trigais (antiga telescola) Livre S/I Ind. S/I S/I 

Centro Social 
Cultural de Santo 
Aleixo 

Prédio com r/chão e dois 
pisos 

Livre S/I 3 S/I S/I 

Nota: A quantificação do número de fogos potenciais resulta da contagem dos números de polícia associados à 
morada do imóvel ou, quando identificado, do número de imóveis existentes ou do número de pisos do edifício. 

S/I – Sem informação 
Ind - Indeterminado 
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Esta listagem resulta da sinalização efetuada pela UF de Casegas e Ourondo (2 imóveis), pela 

freguesia de Erada (3 imóveis) e pelo Centro Social Cultural de Santo Aleixo37 (1 imóvel). 

Considerando a falta de informação sobre o estado de conservação e a dimensão dos imóveis, 

será, igualmente, necessário averiguar a necessidade de intervenção e a capacidade de fogos 

habitacionais a promover. Observando as características dos edifícios, estima-se que estes 

possam integrar 7 fogos potenciais. A quantificação do número de fogos potenciais da bolsa de 

outros edifícios não municipais que poderão vir a integrar a oferta de habitação, resulta da 

contagem dos números de polícia associados à morada do imóvel ou, quando identificado, do 

número de imóveis existentes ou do número de pisos do edifício. Neste contexto, representam 

números indicativos que necessitam de uma validação assente em vistorias técnicas. Estas 

vistorias deverão igualmente determinar o nível de intervenção nos imóveis, caso sejam objeto 

de obras de reconversão funcional e/ou reabilitação. 

Complementarmente, procurou-se analisar, as respostas habitacionais facultadas pela rede de 

equipamentos sociais existentes no concelho da Covilhã (Tabela 37). 

Tabela 37. Rede de equipamentos sociais- Tipologia de respostas habitacionais (2018) 

Fonte: Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
(Carta Social - http://www.cartasocial.pt) 

Resposta social N.º Equipamentos 
Capacidade 

total 
Total de 
utentes 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar de Idosos e 
Residência) 

25 1012 939 

Lar Residencial (Deficiência)  1 24 24 

Residência Autónoma (Deficiência) 1 5 5 

Os dados de 2018, evidenciam a existência de 25 instituições com capacidade para acolher 

1012 pessoas idosas em estruturas residenciais (Lar de Idosos e Residência). No conjunto, 

estas estavam com uma ocupação abaixo do limite da lotação máxima instalada no concelho 

da Covilhã (939 utentes). Verificava-se, igualmente, a inexistência de vagas em lares 

residenciais e residências autónomas para acolhimento de pessoas com deficiência. 

 

Síntese temática 

: Cerca de 2% dos alojamentos do Concelho correspondem a fogos de habitação social, 

distribuídos por 14 bairros sociais e que constituem uma bolsa de 690 fogos gerida em 

 
37 O Centro Social Cultural de Santo Aleixo é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) se enquadra na 

alínea c) do Artigo 26ª do Diploma 1º Direito (Entidades Beneficiárias). 
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Síntese temática 

termos sociais e de conservação dos imóveis; 

: Predomínio de habitações sociais de tipologia T2 (46,4% e 320 fogos) e T3 (35,7% e 246 

fogos) e existência de cerca de 12% de fogos em mau estado de conservação (83 fogos); 

: Existência de 44 fogos livres na bolsa de habitação social municipal, estando 14 fogos 

prontos a habitar e os restantes a necessitar de obras de reabilitação; 

: Identificação de um outro conjunto de edifícios/frações livres, parte afeta ao uso 

habitacional, de propriedade municipal, que configuram 19 imóveis com potencial para 

integrar a oferta de habitação apoiada no Concelho; 

: Existência de um conjunto de 6 imóveis, em propriedade das juntas de freguesia/UF e dos 

parceiros da Rede Social, com potencial de reconversão funcional e/ou reabilitação para 

reforço da habitação apoiada; 

: Limitações ao nível das respostas dos equipamentos sociais às solicitações para 

acolhimento de população idosa, apesar de, em 2018, existirem 25 instituições e a oferta 

por estas promovida no Concelho, em estruturas residenciais, não registar uma ocupação 

plena. 
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3.7. Balanço entre as carências e os recursos habitacionais  

O diagnóstico global atualizado das carências habitacionais no concelho da Covilhã é um 

exercício fundamental de base para a definição da sua ELH, uma vez que permite identificar as 

fragilidades e necessidades habitacionais, bem como elencar as principais oportunidades e 

ameaças que se colocam ao território, no sentido de estabelecer objetivos estratégicos e 

prioridades de intervenção no domínio da habitação. Face ao exposto, sistematizam-se as 

principais especificidades do Concelho no que se refere às dificuldades e desafios que se 

colocam no acesso à habitação. 

O diagnóstico relativo ao contexto social e habitacional evidencia a conjugação de algumas 

potencialidades, mas também de tendências desfavoráveis, algumas com forte expressão, que 

se traduzem na emergência de carências e necessidades sociais e habitacionais. Sendo a 

Covilhã um dos mais importantes polos do interior na região Centro, concentrando atividades 

económicas e oferta de ensino universitário, simultaneamente tornam-se evidentes os 

importantes desafios que a Covilhã enfrenta, relacionados com a situação de crescente 

fragilidade social, sobretudo gerada pelos efeitos da interioridade. O declínio demográfico 

verificado desde 1981 (-22,7% de habitantes) e o marcado envelhecimento da população 

constituem questões de base incontornáveis e extensíveis, igualmente, à sub-região das Beiras 

e Serra da Estrela (-25,6% de habitantes), que traduzem implicações de natureza variada e 

que atingem níveis relevantes, sobre as quais importará refletir e atuar. 

Este decréscimo populacional resulta, com diferentes níveis consoante as particularidades de 

cada lugar e freguesia, do cruzamento da baixa natalidade, do aumento da esperança média 

de vida, da manutenção da prevalência de fluxos emigratórios e da reduzida atratividade 

residencial no exterior. Não obstante, a Covilhã entre os dois últimos censos viu o número de 

famílias residentes aumentar (apesar da sua dimensão média ter decrescido) e apresenta 

alguma capacidade atrativa para a captação de população estrangeira residente (2,3% da 

população residente), percentualmente superior à registada na Sub-região (1,7% da população 

residente). 

A este cenário de retração demográfica, associa-se um acentuado processo envelhecimento da 

população residente (índice de envelhecimento de 252,1), sendo registado índices de 

envelhecimento mais elevados nas freguesias mais distantes da Sede do Concelho e onde se 

concentra a cidade da Covilhã (UF de Covilhã e Canhoso). 

Constituindo o principal centro populacional, a UF de Covilhã e Canhoso reforça o seu estatuto 

polarizador do sistema urbano concelhio (+9,4% de taxa de variação populacional 

intercensitária), concentrando 36,7% da população residente. Surgindo como o grande espaço 
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catalisador das dinâmicas urbanas e socioeconómicas, com um raio de influência que 

extravasa claramente o perímetro do Concelho, a cidade da Covilhã assume-se como um dos 

principais centros urbanos da zona da Serra da Estrela, concentrando a principal oferta de 

serviços, bens e equipamentos. Contudo, debate-se com constrangimentos diversos, entre os 

quais uma forte pressão sobre as respostas sociais existentes, face ao aumento dos níveis de 

envelhecimento e dependência da população e também às problemáticas de exclusão social e 

de pobreza persistente. 

Para além das questões de envelhecimento e da diminuição populacional, o isolamento social 

constitui também uma problemática sociodemográfica: 4,3% da população residente reside em 

locais isolados, percentagem superior à registada para a região Centro e para o País (2,4% e 

1,7% respetivamente). 

O contexto demográfico tem repercussões ao nível da dimensão e composição das famílias – 

maior importância das famílias de menor dimensão, das pessoas que residem sós, das 

situações de dependência, quer de idosos, quer de pessoas com deficiência, das famílias 

monoparentais, etc. Desta forma, tem igualmente repercussões sobre as necessidades 

habitacionais, as caraterísticas dos alojamentos e o modo de habitar, não podendo estes 

aspetos ser descurados quando se intervém no domínio da habitação. 

Relacionadas com estas questões de ordem sociodemográficas, surgem também as 

características socioeconómicas da população. O Concelho apresenta um perfil de 

escolaridade da população reduzido (+44% da população com o 1º Ciclo do Ensino Básico ou 

menos), o que dificulta a inserção profissional da população e se reflete nos baixos níveis de 

rendimento de uma parte significativa das famílias. 

A existência de dinâmicas positivas na estrutura de emprego local que amortecem o 

desemprego, a evolução em matéria das habilitações, promovendo um perfil de mão-de-obra 

progressivamente mais qualificado, e o aumento dos rendimentos da população empregada 

por conta de outrem concorrem para que o poder de compra per capita (2017) no concelho da 

Covilhã (86,6) seja superior ao da sub-região Beiras e Serra da Estrela (78,5). Não obstante, 

existe um grande número de pessoas em situação de dependência financeira das prestações 

sociais do Estado (cerca de 44% da população residente, estimada em 2018) e um grande 

número de população em situação de carência económica, entre os quais muitos idosos, com 

reformas muito reduzidas, que por vezes se cruzam com situações de isolamento social e 

perda de autonomia. É expetável que os efeitos do atual estado pandémico possam conduzir, a 

curto prazo, a um agravamento dos problemas sociais e do estado de necessidade das 

pessoas e famílias socioeconomicamente mais vulneráveis.  
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As estruturas residenciais para pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência existentes 

no Concelho, apesar de, em conjunto assegurarem uma oferta com alguma dimensão (cerca 

de 1040 de lugares em lares e residências), são insuficientes para responder ao volume e à 

diversidade da procura existente, não tendo uma parte da população forma de usufruir desta 

resposta social, quer por indisponibilidade de vagas, quer por incapacidade financeira para 

suportar o custo associado. 

Estas diferentes expressões das problemáticas sociais detetadas (desemprego, inatividade, 

deficiência, sobre-endividamento das famílias ou outras de situações de exclusão social mais 

ou menos marcada e persistentes) têm implicações diretas no rendimento disponível, 

traduzindo dificuldades tanto no que se refere à capacidade de aquisição ou arrendamento de 

habitação, como à capacidade de manutenção e/ou beneficiação das habitações próprias, e 

consequente garantia de condições de habitabilidade adequadas. 

Estas situações críticas, tal como as dificuldades de acesso a habitação por parte das famílias 

mais jovens e da classe média, bem como da população estudante do ensino superior que se 

encontra deslocada do local da sua residência, são aspetos que não podem deixar de ser tidos 

em consideração na avaliação das necessidades de respostas/soluções habitacionais. Num 

contexto genérico de desfasamento dos preços do mercado imobiliário, face aos níveis de 

rendimento das famílias, é significativa a taxa de esforço das famílias com a habitação, o que 

se traduz num alargamento da faixa de população com dificuldades no acesso à habitação, que 

não se restringe apenas às famílias mais carenciadas. Esta situação é também muito 

penalizadora para os mais jovens, o que tem implicações preocupantes se atendermos ao forte 

envelhecimento populacional do Concelho e, consequentemente, à extrema relevância que a 

fixação desta população representa. 

Em termos urbanísticos e habitacionais, é importante destacar também um conjunto de 

características com relevância para a elaboração da ELH da Covilhã. Em termos gerais, 

verifica-se a presença de focos de envelhecimento e degradação no parque edificado do 

Concelho, sendo relevante a proporção de edifícios com necessidades de reparação (cerca de 

15% do edificado existente, em 2011). Além destas necessidades de intervenção, é relevante 

também a necessidade de adaptação das edificações à população com mobilidade reduzida 

(cerca de 12% da população residente apresentava dificuldades locomotoras, em 2011), assim 

como a presença de algumas habitações que, em 2011, não dispunham de água canalizada, 

sistema de esgotos ou instalações de banho ou duche (2,4% dos alojamentos familiares 

clássicos). 

Verifica-se a existência de uma elevada proporção de alojamentos familiares de residência 

secundária (cerca de 25%) e alojamentos vagos (cerca de 15%), grande parte destes fora do 
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mercado imobiliário (apenas 29% dos alojamentos vagos encontravam-se para venda ou 

arrendamento), o que poderá indiciar o seu abandono. O mercado de arrendamento possui 

uma fraca relevância (23% dos alojamentos de residência habitual estão em regime de 

arrendamento), verificando-se um peso muito significativo da opção pela construção e/ou 

aquisição de casa própria (70% dos alojamentos de residência habitual estão ocupados pelo 

proprietário ou coproprietário).  

A capacidade de alojamento oferecida pelas residências universitárias da UBI (813 camas) é 

manifestamente insuficiente para dar resposta à procura motivada pelo elevado número 

estudantes deslocados da sua residência habitual (cerca de 63% da população estudantil do 

ensino superior da sub-região Beiras e Serra da Estrela, sendo que a UBI tem um número total 

de estudantes bem acima dos 7.500, no ano letivo de 2019/2020), restringindo a oferta 

habitacional no mercado de arrendamento. A criação do FAS, no âmbito da responsabilidade 

social da UBI, constitui um apoio fundamental para o suporte do custo de alojamento dos 

estudantes (e que tem um peso relevante no orçamento das famílias). No entanto, urge 

promover novas soluções habitacionais em regime de arrendamento acessível direcionadas 

para este universo populacional, no sentido de libertar e aumentar o número de alojamentos 

disponíveis no mercado para arrendamento das famílias. 

A criação de alguns programas municipais de apoio à população carenciada visa dar resposta 

a diversos problemas socioeconómicos com efeitos graves e diretos em termos de condições 

de habitação. O Regulamento de Habitação Social do Município da Covilhã, visa minorar as 

dificuldades habitacionais destas franjas da população prestando um apoio fundamental para 

estas famílias. No entanto, os pedidos de apoio para realojamento em habitação social são 

manifestamente superiores à capacidade instalada de resposta/oferta do Município. 

Complementarmente, o Município da Covilhã tem vindo a desenvolver um conjunto de 

iniciativas ao nível da reabilitação urbana, com destaque para a delimitação de 28 ARU, que 

têm um conjunto de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 

permitindo o acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana por 

parte dos proprietários de imóveis. 

Já no que respeita ao levantamento detalhado das necessidades habitacionais efetuado, com o 

envolvimento dos parceiros locais, foram identificados 221 agregados habitacionais em situação 

de carência habitacional e financeira, em 16 das 21 freguesias/UF do Concelho (cerca de 1% da 

população residente no concelho da Covilhã, estimada em 2018). Deste universo, 183 agregados 

familiares (distribuídos por 14 freguesias/UF do Concelho) constituem situações de pessoas e 

agregados que vivem em condições indignas, 19 dos quais proprietários e os restantes 164 a 

residir em condições diversas, na sua maioria a viver em habitação social (83 famílias). 
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O diagnóstico e o levantamento efetuados sugerem que a ELH da Covilhã deverá ser 

direcionada para diferentes grupos alvo. A saber: 

: População desfavorecida, envolvendo os indivíduos e/ou agregados familiares em 

situação de carência socioeconómica e habitacional, sem condições para aceder a 

uma habitação condigna através de meios próprios; 

: População vulnerável e com algum nível de dependência, especialmente os mais 

idosos ou população com deficiência, que necessitam de soluções habitacionais 

adaptadas à sua condição funcional e, em alguns casos, suportadas numa assistência 

dedicada; 

: População arrendatária que, em virtude da sua situação socioeconómica, enfrenta 

declaradas dificuldades no pagamento da renda; 

: População proprietária sem condições financeiras para, por si só, realizarem obras de 

beneficiação/reabilitação de modo a garantir uma situação de habitabilidade adequada; 

: População residente em habitação social, principalmente as situações de 

insalubridade/insegurança e sobrelotação. 

De resto, o esforço do Município na resposta às necessidades habitacionais é considerável, 

gerindo atualmente um parque de habitacional social de 690 fogos (distribuídos por 14 bairros 

sociais), dos quais 44 se encontram livres e sendo que 14 fogos estão prontos a habitar e os 

restantes a necessitar de obras de reabilitação. 

Em termos de outros recursos que poderão ser mobilizados para o reforço da oferta habitacional 

social existente, foi possível identificar 19 imóveis de propriedade municipal, a necessitar de 

obras de reabilitação, localizados na UF de Covilhã e Canhoso (15 edifícios) e na freguesia de 

Tortosendo (4 edifícios), estimando-se que estes possam integrar 30 fogos potenciais (valor 

indicativo que necessita de uma validação assente em vistorias técnicas). Complementarmente a 

estes, foi ainda possível identificar mais um conjunto de 6 imóveis da propriedade de parceiros 

que integram a Rede Social e das UF/juntas de freguesia, que atualmente não fazem parte da 

oferta habitacional existente, mas que podem ser avaliados para vir a integrar a oferta de 

habitação apoiada no Concelho, se for considerada indicada a sua reconversão funcional e/ou 

reabilitação. Esta listagem resulta da sinalização efetuada pela UF de Casegas e Ourondo (2 

imóveis), pela freguesia de Erada (3 imóveis) e pelo Centro Social Cultural de Santo Aleixo (1 

imóvel). Observando as características dos edifícios, estima-se que estes possam integram 7 

fogos potenciais (valor indicativo que necessita de uma validação assente em vistorias técnicas). 

A análise cruzada entre o contexto atual e as necessidades identificadas e os recursos 

disponíveis no território permite, portanto, estabelecer o seguinte cenário (Tabela 38): 
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Tabela 38. Correlação entre as situações de carência habitacional e os recursos existentes 

Fonte: SPI, com base nos dados do levantamento da CM da Covilhã, 2020 

Carências habitacionais   Recursos e apoios existentes Balanço 
      

Proprietários  

TOTAL: 19 agregados familiares 

: Insalubridade e insegurança:15 agregados 

: Inadequação:4 agregados 

 
Recursos: 

: 690 fogos de habitação social: 

▪ 232 em bom estado de conservação; 

▪ 259 em razoável estado de conservação; 

▪ 83 em mau estado de conservação 

▪ 116 s/informação quanto ao estado de conservação 

: 646 fogos ocupados em habitação social municipal 

: 44 fogos livres em habitação social municipal (14 prontos a 
habitar e 30 a necessitar de obras de reabilitação). 

Potenciais recursos: 

: 30 fogos em habitação social municipal (22 a necessitar de 
obras e 8 sem informação sobre o tipo de obras necessário) 

: 8 imóveis afetos ao uso habitacional, de propriedade 
municipal (10 fogos potenciais **) 

: 11 imóveis e instalações livres, de propriedade municipal 
(20 fogos potenciais**) 

: 6 imóveis propriedade de parceiros da Rede Social e das 
UF/juntas de freguesia (7 fogos potenciais **) 

Apoios existentes: 

: Regulamento de Habitação Social do Município da Covilhã 

: Benefícios fiscais decorrentes da delimitação das ARU do 
Concelho 

** Valor indicativo que necessita de uma validação assente em 
vistorias técnicas. 

Resposta 
suficiente em 

termos 
quantitativos 

dos recursos e 
potenciais 

recursos, mas 
insuficiente em 

termos 
qualitativos 

    

Não proprietários 

 TOTAL:164 agregados 

: Residentes em habitação social: 83 agregados: 

▪ Insalubridade e insegurança:83 agregados 

: Sem apoio habitacional: 81* 

▪ Inadequação: 16 agregados 

▪ Insalubridade e insegurança: 1 agregado 

▪ Precariedade: 58 agregados 

▪ Sobrelotação: 6 agregados 

* Este universo integra 54 agregados que situações 
especificas de pessoas vulneráveis: sem-abrigo sem 
casa (47 agregados); sem-abrigo sem teto (1 
agregado); e vítimas de violência doméstica (6 
agregados). 

 

  

  

    

Outras pessoas e 
agregados 

habitacionais com 
necessidades 
habitacionais 

(não elegíveis no 
1º Direito) 

 

TOTAL: 38 agregados + número não determinado 

: Com pedidos de realojamento em habitação 
municipal: 36 agregados  

: Com pedidos de apoio ao arrendamento: 2 
agregados 

Outras necessidades habitacionais: Arrendamento 
acessível; Arrendamento para estudantes. 
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O balanço dos dados de levantamento das carências e dos recursos habitacionais disponíveis, 

expresso na análise antecedente, permite concluir que a oferta existente é presentemente 

suficiente em termos quantitativos dos recursos e potenciais recursos, mas insuficiente em 

termos qualitativos, pelo que a resposta às carências habitacionais terá de passar por novas 

soluções de habitação adaptadas às situações e necessidades identificadas. 

Tendo presentes os objetivos e instrumentos decorrentes das novas políticas de habitação e 

instrumentos, com especial destaque para o Programa 1.º Direito e para as soluções e apoios 

nele previstos, e considerando o diagnóstico global das carências habitacionais existentes no 

Concelho, a ELH da Covilhã deverá focar as suas prioridades e medidas/soluções nas 

respostas adequadas aos seguintes desafios: 

: Beneficiação, reabilitação e adequação do parque municipal de habitação em regime 

de renda apoiada, garantindo as condições de habitabilidade adequadas às famílias 

ocupantes; 

: Reforço da oferta municipal de habitação para alojamento de pessoas que vivem em 

situação de carência habitacional; 

: Diversificação das respostas habitacionais sociais existentes, em particular as dirigidas 

para as pessoas em situação de dependência e de vulnerabilidade; 

: Apoio às famílias proprietárias, sem condições financeiras para promover a adequada 

reabilitação/conservação das suas habitações, residindo em condições habitacionais 

indignas; 

: Melhoria das condições de habitabilidade e da adaptabilidade dos alojamentos à 

mobilidade reduzida, nomeadamente, com vista à supressão de obstáculos ao nível da 

acessibilidade aos edifícios e na circulação no interior da habitação; 

: Promoção da oferta de habitação qualificada e a preço acessível, contribuindo para a 

dinamização do mercado de arrendamento e a criação de condições acrescidas de 

atração e fixação de população residente; 

: Fomento à reabilitação urbana e do edificado das áreas urbanas onde se concentram 

os principais focos de degradação habitacional, tendo por base operações integradas 

de reabilitação urbana; 

: Estímulo ao envolvimento alargado da comunidade e atores sociais na melhoria das 

condições de habitabilidade e na dinamização do mercado de arrendamento acessível 

e de reabilitação. 
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4. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO  

A ELH da Covilhã é um instrumento estratégico e orientador, focado na atuação do Município e 

das demais entidades com um papel ativo na criação de soluções habitacionais no território 

concelhio, prevendo um horizonte temporal de implementação de seis anos. A ELH é 

concebida tendo por base os seguintes níveis de definição estratégica e pressupostos que 

enquadram a sua operacionalização: 

A visão, que explicita o futuro desejado com a implementação da estratégia, num quadro de 

aproveitamento das oportunidades conferidas para a promoção de um Concelho mais coeso 

socialmente e com ambiente urbano mais valorizado; 

As prioridades de intervenção, centradas na resposta aos principais desafios identificados no 

diagnóstico do território ao nível das carências sociais e habitacionais; 

Os objetivos estratégicos que justificam e são justificados pelas prioridades assumidas e que 

orientam as intervenções de forma a se alcançar com sucesso a implementação da estratégia 

e os resultados almejados; 

As medidas e soluções habitacionais, que formam o plano de ação dos vários atores 

envolvidos na implementação da estratégia e que são orientadas para respostas concretas aos 

desafios e necessidades identificadas. 

 

Figura 24. Níveis de definição estratégica e de operacionalização 

Fonte: SPI 
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4.1. Visão estratégica  

O concelho da Covilhã insere-se num contexto sociodemográfico desfavorável, partilhado com 

outros territórios do interior, marcado por uma retração e envelhecimento populacional 

crescente, que induz alterações na composição das famílias, nas características dos seus 

elementos e, consequentemente, nas necessidades ao nível da habitação, quer ao nível da 

natureza das respostas necessárias, quer também ao nível dos padrões e exigências de 

funcionalidade e conforto hoje considerados adequados para uma habitação condigna. 

A emergência de diferentes problemáticas sociais associadas à privação de recursos 

financeiros e a outras formas de pobreza e de exclusão social, resultantes dos níveis de 

rendimento reduzidos e das características socioeconómicas da população, geram 

significativos constrangimentos, não apenas no acesso à habitação, mas também na 

capacidade de manutenção das habitações e de assegurar os níveis adequados de 

salubridade, conforto e segurança estrutural, criando contextos de forte vulnerabilidade social e 

habitacional, como os identificados no diagnóstico realizado. 

A análise de contexto demográfico e socioeconómico, e o balanço entre as carências e os 

recursos habitacionais existentes no concelho da Covilhã, retratam, em traços gerais, as 

principais particularidades e constrangimentos no domínio da habitação, e evidenciam um 

conjunto de situações problemáticas, referenciadas pelos serviços de ação social, que afetam 

as famílias mais desfavorecidas residentes no Concelho (Tabela 39). 

Tabela 39. Síntese dos agregados familiares de acordo com o regime de ocupação e situação locativa 

Fonte: CM Covilhã, 2020 

Agregados familiares em condição habitacional indigna e em carência financeira 

Regime de ocupação e situação locativa Nº 

Famílias proprietárias 19 

Famílias não proprietárias a residir em habitação social 83 

Famílias não proprietárias sem apoio habitacional 81 
 

Agregados familiares em condição habitacional indigna e em carência financeira 183 

Aproveitando as oportunidades conferidas pelas novas políticas e instrumentos de apoio à 

habitação e à reabilitação urbana, e tendo presente as linhas estratégicas de desenvolvimento 

do Concelho que têm vindo a ser concretizadas pelo Município, a Estratégia de Intervenção a 

adotar tem, necessariamente, de refletir com objetividade a posição do Município em matéria 

de habitação, de valorização do habitat e de qualidade de vida da sua população, tendo 

presente a especificidade do território e das necessidades presentes, bem como a capacidade 

de investimento existente para a resolução dessas mesmas necessidades. 
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A Covilhã é um concelho onde o peso do parque habitacional de cariz social tem uma 

expressão equivalente à observada no conjunto do território nacional (cerca de 2% dos 

alojamentos clássicos do Concelho), existindo uma desadequação das necessidades da 

população residente, sobretudo da mais carenciada socioeconomicamente, face à oferta 

habitacional existente. Por seu turno, também se identificam dificuldades entre as famílias com 

rendimentos intermédios no acesso a habitações adequadas às suas necessidades e 

capacidade financeira. Esta última situação tem sido agravada com a afetação de parte dos 

alojamentos disponíveis para arrendamento à população estudantil. 

Com este enquadramento, importa definir uma estratégia que potencie os elementos distintivos 

da Covilhã e que suporte a criação das condições necessárias para ultrapassar os problemas 

identificados em matéria de habitação. Para o efeito, é fundamental criar um instrumento 

operativo que enquadre as ações com possibilidade de acesso a financiamento do Programa 1º 

Direito e que agilize o acesso por parte da população carenciada a uma habitação condigna. 

Simultaneamente, este instrumento deve também incluir um conjunto de medidas que 

promovam a valorização do habitat e do parque habitacional no seu conjunto, tendo por base, 

na esteira da estratégia que o Município tem vindo a prosseguir, os processos de reabilitação 

urbana e de revitalização habitacional e económica das áreas urbanas, com vista à promoção 

de um território globalmente mais coeso e atrativo. 

É importante que esta estratégia seja sensível às orientações da NGPH, assentes numa 

abordagem integrada entre pessoas, territórios e habitações, que deve ser vertida para o 

âmbito local, onde o nível operativo assume preponderância. Dos objetivos expressos na 

NGPH destacam-se o aumento, a nível nacional, do peso da habitação pública no contexto dos 

alojamentos disponíveis para 5%, bem como o alargamento dessa oferta a outros estratos de 

população, com rendimentos intermédios, que apresentam também dificuldades de acesso a 

uma habitação adequada pela via do mercado. Como antes referido, os dados do diagnóstico 

revelam a pertinência de acréscimo da oferta pública de habitação, quer para os estratos 

socioeconomicamente mais desfavorecidos, quer para os estratos sociais de rendimentos 

intermédios, demonstrando a necessidade regulação do mercado de arrendamento, através da 

criação de uma oferta orientada para estas necessidades e da redução do esforço das famílias 

com as despesas de habitação. 

Por conseguinte, a definição estratégica, fundamental para a determinação da visão de futuro, 

baseia-se em três domínios de intervenção, determinados por um conhecimento prévio das 

caraterísticas de ocupação e evolução sociocultural e habitacional deste território (Figura 25). 

Estes domínios refletem as necessidades de intervenção mais prementes no território, 

mantendo o foco na resolução das necessidades de habitação do Concelho. 
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Figura 25. Domínios de intervenção de suporte à definição estratégica 

Fonte: SPI 

A valorização e reforço e da habitação pública são fundamentais para garantir o apoio às 

famílias no acesso à habitação digna, enquanto estrutura fundamental para a qualidade de vida 

da população. A oferta de habitação apoiada, orientada para as famílias sinalizadas em 

situação de carência habitacional, deverá estar adaptada, em dimensão e condições, às 

características das famílias ocupantes, garantindo uma resposta abrangente e capaz de 

promover o acesso democrático à habitação. Estas deverão estar articuladas com iniciativas de 

valorização do contexto físico e social dos bairros sociais, assim como de capacitação das 

famílias residentes. Simultaneamente, deverá ainda ser promovido o apoio à beneficiação da 

habitação privada, cujos proprietários não possuem condições financeiras para, por si sós, 

garantir as condições de dignidade habitacional indispensáveis. As concretizações destas 

intervenções combinam-se com o favorecimento da melhoria do habitat e o incremento 

atratividade geral do território, procurando dar continuidade ao trabalho que o Município tem 

vindo a desenvolver em matéria de revitalização urbana. Deste modo, é intenção do Município 

que a Covilhã se posicione como um território socialmente mais coeso e inclusivo, garantindo 

no domínio da habitação, uma oferta pública e privada mais qualificada e integrada, e um 

território globalmente mais atrativo, jovem e qualificado. Neste sentido, a oferta habitacional, 

publica e privada, deverá dirigir-se para o mercado de arrendamento em regime de renda 

acessível, de forma a promover uma bolsa alargada a preços compatíveis com os rendimentos 

das famílias e estudantes e captando nova população para o Concelho. 

Como resultado da reflexão estratégica apresentada, a visão de futuro que se preconiza para 

este território, no horizonte temporal de implementação da ELH da Covilhã, é a seguinte: 
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Covilhã | um território com uma oferta habitacional mais inclusiva e 
diversificada, suportada num habitat urbano qualificado e atrativo. 

 

Em 2026, a Covilhã apresenta uma oferta habitacional mais inclusiva e diversificada, 

adaptada às necessidades da população residente e às especificidades locais, e que 

assegura a melhoria da qualidade e atratividade do habitat, numa lógica de continuidade do 

processo de revitalização e regeneração urbana. 

Esta visão expressa a ambição e vontade do Município, assim como dos agentes locais, em 

contribuir para o desenvolvimento do território, apostando na resolução dos problemas locais de 

habitação, em primeira linha das situações mais graves de carência habitacional identificadas 

entre as famílias que vivem em más condições e que não dispõem de recursos para, 

isoladamente, solucionar as suas necessidades habitacionais. A resolução destas necessidades 

habitacionais prementes passa também por intervenções urbanísticas nas áreas residenciais 

mais degradadas (designadamente ARU), que, a par com medidas mais generalistas, são 

fundamentais para a promoção de um habitat urbano mais qualificado e inclusivo. 

Em síntese, pretende-se que a Covilhã, com o contributo de todos os parceiros, pugne por 

respostas habitacionais adequadas para todos os grupos-alvo identificados, num 

território/habitat que se pretende valorizado, em prol do desenvolvimento e de uma maior 

coesão socio territorial. 

 

4.2. Prioridades, objetivos estratégicos e metas 

Prioridades e objetivos estratégicos 

Considerando a definição estratégica apresentada, ancorada no diagnóstico das carências 

habitacionais elaborado para o Concelho e na visão para o futuro preconizada pela ELH da 

Covilhã, definem-se três prioridades estratégicas, complementares entre si, que vão 

estruturar o conjunto de medidas através das quais se pretende dar uma resposta integrada, a 

curto-médio prazo, às distintas necessidades habitacionais identificadas (Figura 26). 
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Figura 26. Prioridades estratégicas de intervenção da ELH da Covilhã 

Fonte: SPI 

Seguidamente descrevem-se estas prioridades estratégicas, os aspetos que as justificam e os 

objetivos que sustentam a sua implementação. 

PE1. APOIAR | Programa de apoio à habitação da Covilhã 

Esta prioridade visa promover a coesão social e defender o direito básico à habitação das 

famílias que vivem em condições de habitabilidade deficitárias e que não dispõem de recursos 

para, sem apoio, conseguir solucionar estas dificuldades. Pelo seu impacto no reforço, 

qualificação e diversificação da oferta habitação social, esta é uma prioridade que assume uma 

importância central na estratégia de mitigação das necessidades identificadas entre as famílias 

em situação de grave carência socio-habitacional. 

Tal como já evidenciado, o parque de habitação social existente no Município assume um peso 

em linha com a média nacional (2% do parque habitacional, INE 2015), mas aquém da meta 

estabelecida pela NGPH para a oferta de habitação pública a nível nacional (5%). Encontra-se 

ocupado quase na totalidade (cerca de 94% do edificado) e apresenta alguns fogos com 

necessidade de obras profundas (12% dos fogos), sendo insuficiente para garantir uma 

resposta plena ao universo de famílias que o levantamento das carências habitacionais 

identificou como necessitando de uma habitação em regime de renda apoiada. 

Entre as famílias referenciadas encontram-se algumas situações para as quais, pela sua maior 

vulnerabilidade e dependência, a atribuição de uma habitação não será insuficiente para garantir 

uma resposta adequada e estável. Encontram-se igualmente agregados familiares, proprietários, 

que residem em habitações que carecem de intervenções de beneficiação. 
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Face ao exposto e à multiplicidade de necessidades encontradas, as soluções habitacionais e 

medidas complementares aqui enquadradas são bastante diversificadas. Estas devem passar 

pelo reforço da oferta de habitação social, reabilitação do parque de habitação social e privado, 

criação de unidades residenciais assistidas e criação de um regulamento municipal que 

enquadre apoios a obras de beneficiação das habitações. Estas intervenções promovem o 

desenvolvimento de comunidades locais mais coesas e socialmente mais justas, bem como a 

melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. 

A presente prioridade estratégica contempla os seguintes objetivos e pressupostos: 

Objetivo estratégico: 

OE1. Garantir uma resposta habitacional digna para as famílias em situação mais extrema 

de carência. 

Objetivos específicos: 

Oe1. Garantir a existência de um parque de habitação social com condições de dignidade 

habitacional e que potencie a inclusão social da população mais desfavorecida. 

Oe2. Alargar a oferta de habitação municipal destinada à população mais desfavorecida e 

em risco de exclusão. 

Oe3. Diversificar as respostas habitacionais existentes, através da criação de uma nova 

tipologia habitacional vocacionada para as pessoas em situação intermédia de 

dependência. 

Oe4. Promover a existência de um parque habitacional privado com condições de 

habitação dignas. 

Oe5. Reforçar as medidas de apoio aos estratos sociais desfavorecidos na melhoria da 

habitação. 

Grupos-alvo: 

: Pessoas e agregados habitacionais em situação grave de indignidade em risco de 

exclusão e/ou com necessidade de habitação social; 

: Famílias residentes em habitações sociais em condições indignas; 

: Pessoas e agregados habitacionais em situação de indignidade e carência 

socioeconómica sem necessidade de realojamento (proprietários); 
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: Outra população em situação de vulnerabilidade e carência socioeconómica, 

particularmente em estado intermédio de dependência ou em condição de 

precariedade, designadamente pessoas idosas, com deficiência, isoladas e sem filhos. 

Principais números: 

: 690 habitações sociais existentes no Concelho, estando 646 ocupadas ou atribuídas; 

: 44 habitações sociais livres, estando 14 fogos prontos a habitar e 30 a necessitar de 

obras de reabilitação; 

: 25 imóveis livres com possibilidade de integrar a oferta de habitação apoiada no 

Concelho, estimando-se que estes possam integram 37 fogos potenciais; 

: 81 agregados familiares com pedido de atribuição de habitação social; 

: 83 famílias residentes em habitações sociais em condições indignas; 

: 19 famílias a viver em condição indigna em casa própria (proprietários); 

: 75 agregados familiares constituídos por uma única pessoa; 

: 77 agregados em situação de maior vulnerabilidade e dependência e que configuram 

situações de sem abrigo, vítimas de violência doméstica, pessoas idosas sós e casais 

idosos sem filhos (com ou sem deficiência). 

 

PE2. ATRAIR | Programa de valorização do habitat e de dinamização habitacional 

Considerando o disposto na Lei de Bases da Habitação, a garantia do direito à habitação 

compreende a existência de um habitat que assegure condições de salubridade, segurança, 

qualidade ambiental e integração social, permitindo a fruição plena da unidade habitacional e 

dos espaços e equipamentos de utilização coletiva. Esta prioridade estratégica foca-se, por 

isso, na valorização do habitat – contexto territorial e social exterior à habitação em que esta se 

insere, nomeadamente no que diz respeito ao espaço envolvente, contribuindo para a 

qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e para a consolidação de laços de vizinhança e 

comunidade, bem como para a defesa e valorização do território e dos recursos patrimoniais e 

paisagísticos quando presentes. O conjunto de medidas daqui decorrentes pretende promover 

a prossecução da política de reabilitação urbana e garantir a valorização do habitat no 

concelho da Covilhã, consolidando a afirmação de um contexto territorial e social 

progressivamente mais qualificado e vivo. 

A pertinência desta prioridade advém de alguns traços diagnosticados no contexto social e 

habitacional. A dificuldade de acesso a uma habitação condigna pelas famílias com 
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rendimentos reduzidos e mesmo intermédios, a existência de um parque habitacional em 

média envelhecido (e com uma percentagem significativa de edifícios degradados e com 

necessidade de reparações estruturais) e a elevada percentagem de alojamentos vagos no 

Concelho, constituem alguns dos desafios que se colocam ao nível da reabilitação urbana dos 

principais centros urbanos do Concelho. 

A reabilitação urbana assume-se hoje como uma componente indispensável da política das 

cidades e da política de habitação, na medida em que nela convergem os objetivos de 

requalificação e revitalização dos territórios, em particular das suas áreas mais degradadas, e 

de qualificação do parque habitacional e melhoria do desempenho energético e ambiental dos 

edifícios, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das 

áreas urbanas e a garantia, para todos, de uma habitação condigna. Neste sentido e em 

sequência dos processos de delimitação das ARU no Concelho, urge proceder-se à definição 

das respetivas operações de reabilitação urbana. 

Por outro lado, esta prioridade estratégica visa dinamizar o mercado habitacional, alargando o 

campo de atuação da ELH à população em geral, em particular às famílias que, não reunindo 

os requisitos para o acesso ao Programa 1.º Direito, apresentem também dificuldades no 

acesso a uma habitação. A pertinência desta prioridade é reforçada pela análise de contexto 

efetuada anteriormente, que denuncia uma perda populacional, e consequentemente alguma 

dificuldade na fixação e atração de população. Neste sentido, entende-se que será essencial o 

desenvolvimento de uma oferta habitacional qualificada e de mecanismos complementares que 

permitam a fixação de população, em especial de população jovem e qualificada, tirando 

partido da atratividade gerada pela UBI. O incremento oferta de habitação qualificada, 

competitiva e vocacionada para uma população jovem de classe média, poderá passar pelo 

reforço da oferta de habitações em regime de arrendamento acessível.  

A presente prioridade estratégica encerra os seguintes objetivos e pressupostos: 

Objetivo estratégico:  

OE2. Promover mecanismos de facilitação de acesso à habitação, de incentivo geral à 

revitalização urbana e ao fomento da atratividade residencial. 

Objetivos específicos: 

Oe6. Fomentar o aumento da oferta de habitação qualificada, em regime de renda acessível 

para população de rendimentos intermédios; 

Oe7. Sensibilizar os proprietários e criar as condições regulamentares necessárias para o 

aumento de fogos em arrendamento acessível; 
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Oe8. Garantir instrumentos operacionais de fomento à reabilitação urbana no Concelho; 

Oe9. Dinamizar o mercado habitacional e favorecer a sua regulação. 

 

Grupos-alvo:  

: População em geral, em particular famílias jovens; 

: Pessoas e agregados habitacionais com necessidades habitacionais (não elegíveis no 1º 

Direito). 

Principais números: 

: 27 ARU delimitadas e em vigor; 

: Média de idade do edificado de quase 41 anos (2011); 

: 15% do edificado com um estado de degradação elevado e a necessitar de reparações 

médias e grandes (2011); 

: 14,8% de alojamentos familiares vagos, estando apenas 29% no mercado imobiliário 

para venda ou arrendamento (2011); 

: 23% dos alojamentos familiares em regime de arrendamento (2011). 

 

PE3. HABITAR | Gabinete de apoio à habitação  

A eficaz implementação da ELH depende da mobilização dos parceiros e atores locais, de uma 

divulgação eficaz da mesma e dos programas municipais e nacionais de apoio junto da 

população em geral. É também essencial a disponibilização de apoio técnico, sempre que 

justificado, especialmente aos indivíduos/agregados que não disponham de condições ou que 

possuam limitações para formular os seus pedidos e, se for caso disso, formalizar as suas 

candidaturas como beneficiários diretos. 

Neste sentido, tendo por base o modelo de governação e de implementação, monitorização e 

avaliação da ELH, é fundamental criar uma estrutura próxima dos cidadãos, assim como os 

instrumentos necessários para que os objetivos e as metas estabelecidas possam ser atingidos 

com sucesso. Para tal, a presente prioridade estratégica prevê a constituição de uma equipa 

municipal especializada nesta matéria e a criação de um conjunto de ferramentas de apoio 

para favorecer a comunicação com a comunidade local e potenciais novos residentes sobre as 

medidas que integram a presente estratégia e, em particular, os apoios disponíveis de acesso 

à habitação. A equipa deverá possuir competências técnicas para apoiar o processo, sendo 
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responsável pela captação, apoio e acompanhamento da população neste domínio, procurando 

encontrar soluções habitacionais adequadas às suas necessidades, assim como incentivar a 

reabilitação do edificado, informando sobre os apoios disponíveis. 

Com o apoio dos atores locais, a equipa municipal especializada deve também promover a 

monitorização e a avaliação periódica da execução da ELH, identificando os aspetos que 

carecem de adaptação ou correção. Neste âmbito, deverá ser criada uma plataforma 

colaborativa que assista a equipa municipal e que fomente o envolvimento e a cooperação 

entre as entidades e os atores que atuem neste domínio. A referida plataforma tem como 

objetivos reforçar em permanência a necessidade e a relevância dos vários contributos, bem 

como a promoção de encontros periódicos que afiram o ponto de situação da implementação 

das soluções e que analisem a possibilidade de estabelecer recomendações e correções, 

numa realidade que se prevê dinâmica e mutável face às carências e recursos inicialmente 

identificados. 

A presente prioridade estratégica contempla os seguintes objetivos e pressupostos: 

Objetivo estratégico: 

OE3. Garantir o cumprimento dos objetivos da ELH da Covilhã e potenciar dinâmicas 

complementares que favoreçam a sua implementação. 

Objetivos específicos: 

Oe10. Dotar o Município das estruturas necessárias para a implementação e dinamização 

das medidas que concretizam a ELH da Covilhã. 

Oe11. Garantir e dinamizar as atividades necessárias para a implementação, 

acompanhamento e avaliação da ELH da Covilhã. 

Oe12. Mobilizar a comunidade em torno da ELH e contribuir para uma melhor regulação do 

mercado habitacional. 

Grupos-alvo:  

: Grupo de trabalho responsável pela operacionalização da ELH; 

: População em geral. 

  



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

108 

Metas 

Aponta-se de seguida o conjunto de indicadores escolhidos para aferir as metas a atingir com a 

implementação da presente estratégia, assim como o grau de contributo das diferentes 

prioridades estratégicas no seu alcance. A Tabela 40 sistematiza estes elementos. 

Tabela 40. Indicadores para as metas e contribuição das prioridades estratégicas para o seu alcance 

Indicadores para as metas 

Prioridades estratégicas 

PE1.  
APOIAR 

PE2.  
ATRAIR 

PE4.  
HABITAR 

Número de fogos do Município de habitação social 
reabilitados 

+++ + +++ 

Número de agregados familiares realojados em unidades 
residenciais 

+++ + +++ 

Número de candidaturas apresentadas ao 1º Direito 
(beneficiários diretos) 

+++ + +++ 

Número de fogos disponibilizados na bolsa do Programa de 
Arrendamento Acessível 

+ +++ ++ 

Número de ORU no Concelho aprovadas + +++ + 

Legenda: Contributo elevado: +++; Contributo médio: ++; Contributo reduzido: + 
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4.3. Soluções habitacionais e medidas complementares 

A concretização dos objetivos estratégicos identificados para cada prioridade de intervenção 

está associada à implementação do conjunto de medidas/soluções habitacionais que devem 

proporcionar o acesso a habitação adequada para pessoas que vivem em condições indignas, 

tal como indicado no artigo 27.º do DL n.º 37/2018, de 4 de junho. 

Por esse motivo, importa ter presente as soluções habitacionais estabelecidas no Programa 1.º 

Direito38, que podem ser mobilizadas na resposta às carências identificadas, designadamente:  

▪ Arrendamento de habitações para subarrendamento; 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais;  

▪ Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais;  

▪ Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação;  

▪ Aquisição de terrenos destinados à construção de prédio ou de empreendimento 

habitacional;  

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

complementares de apoio social integrados em empreendimentos habitacionais 

financiados ao abrigo do 1.º Direito.  

Importa igualmente ter presente o cruzamento do acesso das diferentes tipologias de 

beneficiários às soluções habitacionais, esquematizada na figura seguinte. 

 Arrendamento Reabilitação Construção Aquisição 

Beneficiários Diretos  ✓ ✓ ✓*² 
Entidades Beneficiárias  

Municípios ✓ ✓ ✓ ✓ 

Entidades públicas ✓ ✓ ✓ ✓ 

3º Setor *1  ✓ ✓ ✓ 

Moradores *3  ✓ ✓ ✓ 

Proprietários *4 ✓ ✓   

*1 Podem substituir os municípios em qualquer solução 
*2 Apenas em casos excecionais 
*3 Associações de moradores e cooperativas de habitação e construção 
*4 Proprietários de frações e prédios situados em núcleos degradados 

Figura 27. Tipologias de beneficiários e acesso a soluções habitacionais 

Fonte: SPI, com base no Programa 1º Direito 

  

 
38 Artigo 27.º do DL n.º 37/2018, de 4 de junho. 
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A Tabela 41 identifica o conjunto de medidas a implementar nos seis anos de vigência da ELH 

da Covilhã. As medidas que correspondem a uma solução habitacional associada ao Programa 

1.º Direito, apresentam o respetivo enquadramento no artigo 27.º do DL n.º 37/2018, bem como 

a natureza do promotor da solução, conforme artigos os 25.º e 26.º do mesmo diploma 

(beneficiário direto39 ou entidade beneficiária40), com implicações na candidatura ao Programa 

1.º Direito e nas soluções habitacionais a que se pode aceder. 

Identifica também um conjunto de soluções complementares, isto é, medidas de caráter 

suplementar à provisão de soluções habitacionais, com estas diretamente relacionadas ou 

atuando em contextos complementares, como seja a reabilitação urbana ou o estímulo à 

dinamização do mercado de arrendamento. Nestes casos, sempre que foi possível, procedeu-

se à identificação da legislação/programas de apoio, nacionais e/ou municipais, que lhes serve 

de enquadramento. 

Na Tabela 42 apresenta-se a correlação entre as situações de carência habitacional, os 

recursos necessários e as medidas habitacionais a implementar e, na Tabela 43, a síntese das 

medidas, das tipologias dos fogos e das soluções habitacionais a promover no âmbito da ELH. 

 

 

39 “Podem beneficiar de apoio direto para acesso a uma habitação adequada, através das soluções habitacionais previstas 

para o efeito no presente DL, as pessoas que preencham os requisitos de acesso ao 1.º Direito, isoladamente ou enquanto 

titulares de um agregado. Em qualquer dos casos de financiamento a beneficiários diretos, o município competente pode 

participar como parceiro ou representante dos mesmos na promoção das soluções habitacionais, nos termos do artigo 60.º e 

do n.º 2 do artigo 61.º“. (artigo 25.º). 

40 “Podem beneficiar de apoio para a promoção de soluções habitacionais destinadas a proporcionar o acesso a uma 

habitação adequada a pessoas e agregados abrangidos pelo 1.º Direito as seguintes entidades: a) O Estado, através da 

DGTF, as Regiões Autónomas e municípios, bem como associações de municípios constituídas para efeito de resolução 

conjunta de situações de carência habitacional existentes nos respetivos territórios e ou de promoção de soluções 

habitacionais conjuntas para as mesmas; b) Empresas públicas, entidades públicas empresariais ou institutos públicos das 

administrações central, regional e local, incluindo as empresas municipais, com atribuições e competências de promoção e ou 

de gestão de prédios e frações destinados a habitação; c) Misericórdias, instituições particulares de solidariedade social, 

cooperativas de habitação e construção, pessoas coletivas de direito público ou privado de utilidade pública administrativa ou 

de reconhecido interesse público e entidades gestoras de casas de abrigo e respostas de acolhimento para requerentes e 

beneficiários de proteção internacional, da Rede de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e de pessoas em situação de 

sem-abrigo; d) Associações de moradores e cooperativas de habitação e construção, conforme disposto no artigo 11.º; e) Os 

proprietários de frações ou prédios situados em núcleos degradados, conforme disposto no artigo 12.º” (artigo 26.º). 
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Tabela 41. Plano de Ação: medidas e soluções habitacionais a implementar no âmbito da ELH 

Prioridades estratégicas Objetivo específico Medidas Solução habitacional  Enquadramento 
     

PE1. APOIAR | 
Programa de apoio à 
habitação da Covilhã 
 
Garantir uma resposta 
habitacional digna para 
as famílias em situação 
mais extrema de 
carência 

Oe1. Garantir a existência de um parque de habitação social 
com condições de dignidade habitacional e que potencie a 
inclusão social da população mais desfavorecida. 

1.1. Melhorar as condições do parque 
habitacional social municipal ocupado. 

Município 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais 

Programa 1.º Direito 
Alíneas c) do artigo 27.º do D.L n.º 
37/2018. 

Oe2. Alargar a oferta de habitação municipal destinada à 
população mais desfavorecida e em risco de exclusão. 

1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para 
arrendamento apoiado. 

Município 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais 

Programa 1.º Direito 
Alíneas c) do artigo 27.º do D.L n.º 
37/2018. 

Oe3. Diversificar as respostas habitacionais existentes, 
através da criação de uma nova tipologia habitacional 
vocacionada para as pessoas em situação intermédia de 
dependência. 

1.3. Criar unidades residenciais em fogos 
reabilitados para pessoas em situação 
intermédia de dependência. 

Município 

▪ Reabilitação de prédios ou frações destinados a 
equipamentos complementares de apoio social integrados 
em empreendimentos habitacionais. 

Programa 1º Direito 
Alínea g) do artigo 27.º do D.L n.º 
37/2018. 

Oe4. Promover a existência de um parque habitacional 
privado com condições de habitação dignas. 

1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional 
privado sem condições dignas de 
habitabilidade. 

Proprietários (Beneficiários diretos) 

▪ Reabilitação de frações (de que sejam titulares) 

Programa 1º Direito 
Alínea a) do artigo 29.º do D.L n.º 
37/2018. 

Oe5. Reforçar as medidas de apoio aos estratos sociais 
desfavorecidos na melhoria da habitação. 

1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie 
as famílias nas despesas relacionadas com a 
habitação. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 
Orçamento municipal. 

     

PE2. ATRAIR | 
Programa de 
valorização do habitat e 
de dinamização 
habitacional 
 
Promover mecanismos 
de facilitação de acesso 
à habitação, de incentivo 
geral à revitalização 
urbana e ao fomento da 
atratividade residencial. 

Oe6. Fomentar o aumento da oferta de habitação 
qualificada, em regime de renda acessível para população 
de rendimentos intermédios. 

2.1. Criar uma oferta pública de habitação em 
renda acessível por via da reabilitação. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Orçamento municipal; Programa 
Arrendamento Acessível; Programa 
Reabilitar para Arrendar; Programa 
Porta 65 Jovem; IFRRU. 
CENTRO2020 (Eixos 6 e 9) 

Oe7. Sensibilizar os proprietários e criar as condições 
regulamentares necessárias para o aumento de fogos em 
arrendamento acessível. 

2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em 
renda acessível por via do investimento 
privado. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Programa Arrendamento Acessível; 
Programa Reabilitar para Arrendar; 
IFRRU 2020; Habitação de Custos 
Controlados. 

Oe8. Garantir instrumentos operacionais de fomento à 
reabilitação urbana no Concelho. 

2.3. Promover a operacionalização da estratégia 
de reabilitação urbana do Concelho. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Orçamento municipal; Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (DL 
n.º 307/2009, na atual redação). 

Oe9. Dinamizar o mercado habitacional e favorecer a sua 
regulação. 

2.4. Delimitar zonas críticas de pressão 
urbanística. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Orçamento municipal; IMI (DL n.º 
67/2019). 

     

PE3. HABITAR | 
Gabinete de apoio à 
habitação 
 
Garantir o cumprimento 
dos objetivos da ELH da 
Covilhã e potenciar 
dinâmicas 
complementares que 
favoreçam a sua 
implementação 

Oe10. Dotar o Município das estruturas necessárias para a 
implementação e dinamização das medidas que concretizam 
a ELH da Covilhã, 

3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação 
da ELH e acompanhamento dos beneficiários 
(HABITAR - Gabinete de apoio à habitação). 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Orçamento municipal; Programa 1.º 
Direito (Artigo 16.º, DL n.º 37/2018); 
CENTRO2020 (Eixo 8) 

Oe11. Garantir e dinamizar as atividades necessárias para a 
implementação, acompanhamento e avaliação da ELH da 
Covilhã. 

3.2. Criar as ferramentas de apoio para a 
implementação, monitorização e avaliação da 
ELH. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Orçamento municipal; Portugal 2020 
– POCI - PI 11.1. 

Oe12. Mobilizar a comunidade em torno da ELH e contribuir 
para uma melhor regulação do mercado habitacional. 

3.3. Campanha de sensibilização e informação 
sobre a ELH e outros apoios ao 
arrendamento e reabilitação. 

Município 

▪ Solução complementar ao 1º Direito. 

Orçamento municipal; Portugal 2020 
– POCI - PI 11.1. 
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Tabela 42. Correlação entre as situações de carência habitacional, os recursos necessários e as medidas habitacionais da ELH. 

Agregados familiares em condição habitacional indigna e 
em carência financeira 

 Pedidos de apoio 
 

Quadro de necessidades 
(Tipologia)  

Bolsa de imóveis municipais  

Resposta 
na bolsa 

de 
imóveis 

de 
habitação 

social 
(solução 

a 
promover 

sem 
recurso 

às 
medidas 

do 1º 
Direito) 

 

Prioridades estratégicas 
 

H
a
b
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a
ç
ã
o
 d

e
 

e
m

e
rg

ê
n
c
ia

 

O
b
ra

s
 d

e
 

a
d
e
q
u
a
ç
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o

 

O
b
ra

s
 d

e
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a
b
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ç
ã
o
/b

e
n
e
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c
ia

ç
ã
o
 

R
e
a
lo

ja
m

e
n
to

 e
m

 

h
a
b
it
a
ç
ã
o
 m

u
n
ic

ip
a
l 

S
e
m

 a
p
o
io

 
s
o
lic

it
a
d
o
/i
d

e
n
ti
fi
c
a
d
o
 

Total 

 

T1 T2 T3 T4 Total 

 
Habitação social Edifícios/frações 

autónomas livres 
afetas ao uso 
habitacional  

Outros 
edifícios e 
instalações  

  

 

  

Ocupados  Livres   

PE1. 
APOIAR 

 

  

70 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança 

13 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança e a 
reocupar pelo 

realojamento de 
famílias em 

sobrelotação 

14 Fogos 
prontos a 

habitar 

30 Fogos a 
necessitar 

de obras de 
reabilitação 

8 imóveis a 
necessitar de 

obras de 
reabilitação 

11 imóveis 
a necessitar 
de obras de 
reabilitação 

  

Nº 

Regime de 
ocupação e 

situação 
locativa 

Nº Composição  N.º N.º N.º N.º N.º N.º  N.º N.º N.º N.º N.º 

 

3 
T1 
(2) 

24 
T2 
(1) 

38 
T3 

5 
T4 

3 
T1 

7 
T2 

2 
T3 

1 
T4 

1 
T1 

12 
T2 

1 
T3 

19 
T2 
(3) 

9 
T3 

2 
T4 

2 T4 
(a criar 
em 2 

imóveis) 

12 T1 
(a criar 
em 6 

imóveis) 

23 T1 
(a criar em 
11 imóveis) 

  M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 

                  
                   

      

19 Famílias 
proprietárias  1 

Casal com filhos, 4 
pessoas incluindo 1 
pessoa com deficiência 

  1    1   1   1                         1 

  1 

Casal com filhos e 
outros, 4 pessoas 
incluindo 1 pessoa com 
deficiência 

  1    1   1   1                         1 

  1 
Monoparental, com 2 
pessoas incluindo 1 
pessoa com deficiência 

   1   1   1   1                         1 

  1 
Outra situação, com 2 
pessoas 

     1 1  1    1                         1 

  2 Pessoas isoladas (sós)   1   1 2  2    2                         2 

  5 
Pessoas isoladas (sós) 
idosas 

  1 1 1 2 5  5    5                         5 

  1 
Pessoa isolada (só) 
idosa e com deficiência 

     1 1  1    1                         1 

  1 
Pessoa isolada (só) com 
deficiência 

   1   1  1    1                         1 

* 6 
Situações não 
caracterizadas 

   6   6   6   6                         6 

83 Famílias não 
proprietárias 
a residir em 
habitação 
social em 
situação 
insalubridade 
e 
insegurança 

(sobr) 1 
Núcleo familiar de 2 
pessoas, incluindo 1 
idoso  

    1 1   1   1           1         1      

(sobr) 1 
Núcleo familiar de 3 
pessoas, incluindo 2 
idosos  

    1 1   1   1           1         1      

(sobr) 2 
Núcleos familiares de 4 
pessoas  

    2 2   1 1  2           1 1        2      

(sobr) 3 
Núcleos familiares de 4 
pessoas  

    3 3    2 1 3              2 1        3   

(sobr) 2 
Núcleos familiares de 5 
pessoas  

    2 2    2  2              2         2   

(sobr) 1 
Núcleo familiar de 6 
pessoas  

    1 1     1 1               1        1   

(sobr) 2 
Núcleos familiares de 5 
pessoas  

    2 2    1 1 2        1 1             2    

(sobr) 1 
Núcleo familiar de 6 
pessoas  

    1 1    1  1        1              1    

  1 
Família alargada com 2 
pessoas, incluindo 1 
idoso  

    1 1    1  1    1                  1    

  1 
Família alargada com 4 
pessoas  

    1 1   1   1   1                   1    

  2 
Famílias alargadas com 
4 pessoas, incluindo 1  

    2 2    2  2    2                  2    
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Agregados familiares em condição habitacional indigna e 
em carência financeira 

 Pedidos de apoio 
 

Quadro de necessidades 
(Tipologia)  

Bolsa de imóveis municipais  

Resposta 
na bolsa 

de 
imóveis 

de 
habitação 

social 
(solução 

a 
promover 

sem 
recurso 

às 
medidas 

do 1º 
Direito) 

 

Prioridades estratégicas 
 

H
a
b
it
a
ç
ã
o
 d

e
 

e
m

e
rg

ê
n
c
ia

 

O
b
ra

s
 d

e
 

a
d
e
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a
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ã
o
 

O
b
ra

s
 d

e
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a
b
ili

ta
ç
ã
o
/b

e
n
e
fi
c
ia

ç
ã
o
 

R
e
a
lo

ja
m

e
n
to

 e
m

 

h
a
b
it
a
ç
ã
o
 m

u
n
ic

ip
a
l 

S
e
m

 a
p
o
io

 
s
o
lic

it
a
d
o
/i
d

e
n
ti
fi
c
a
d
o
 

Total 

 

T1 T2 T3 T4 Total 

 Habitação social Edifícios/frações 
autónomas livres 

afetas ao uso 
habitacional  

Outros 
edifícios e 
instalações  

  

 

  

Ocupados  Livres   

PE1. 
APOIAR 

 

  

70 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança 

13 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança e a 
reocupar pelo 

realojamento de 
famílias em 

sobrelotação 

14 Fogos 
prontos a 

habitar 

30 Fogos a 
necessitar 

de obras de 
reabilitação 

8 imóveis a 
necessitar de 

obras de 
reabilitação 

11 imóveis 
a necessitar 
de obras de 
reabilitação 

  

Nº 

Regime de 
ocupação e 

situação 
locativa 

Nº Composição  N.º N.º N.º N.º N.º N.º  N.º N.º N.º N.º N.º 

 

3 
T1 
(2) 

24 
T2 
(1) 

38 
T3 

5 
T4 

3 
T1 

7 
T2 

2 
T3 

1 
T4 

1 
T1 

12 
T2 

1 
T3 

19 
T2 
(3) 

9 
T3 

2 
T4 

2 T4 
(a criar 
em 2 

imóveis) 

12 T1 
(a criar 
em 6 

imóveis) 

23 T1 
(a criar em 
11 imóveis) 

  M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 

                  
                   

      

idoso 

  1 
Família alargada com 4 
pessoas, incluindo 2 
idosos  

    1 1    1  1    1                  1    

  4 
Monoparentais, com 2 
pessoas  

    4 4   1 3  4   1 3                  4    

  2 
Monoparentais, com 3 
pessoas  

    2 2    2  2    2                  2    

  1 
Monoparental, com 3 
pessoas incluindo 1 
idoso  

    1 1    1  1    1                  1    

  1 
Monoparental, com 4 
pessoas  

    1 1    1  1    1                  1    

** 2 
Situações não 
caracterizadas  

    2 2  1  1  2  1  1                  2    

  7 
Núcleos familiares de 2 
pessoas  

    7 7   3 4  7   3 4                  7    

(1) 6 
Núcleos familiares de 2 
pessoas, incluindo 2 
idosos 

     6 6   5 1  6   5 1                  6    

  2 
Núcleos familiares de 3 
pessoas  

    2 2   1 1  2   1 1                  2    

  2 
Núcleos familiares de 3 
pessoas, incluindo 1 
idoso  

    2 2    2  2    2                  2    

  2 
Núcleos familiares de 3 
pessoas, incluindo 2 
idosos  

    2 2   1 1  2   1 1                  2    

  7 
Núcleos familiares de 4 
pessoas  

    7 7   3 4  7   3 4                  7    

  1 
Núcleo familiar de 4 
pessoas, incluindo 1 
idoso  

    1 1     1 1     1                 1    

  5 
Núcleos familiares de 5 
pessoas  

    5 5    4 1 5    4 1                 5    

  11 Pessoas isoladas (sós)  
    11 11  1 3 7  11  1 3 7                  11    

(2) 12 
Pessoas isoladas (sós) 
idosas 

     12 12  1 6 2 3 12  1 6 2 3                 12    

81 Famílias não 
proprietárias 
sem apoio 
habitacional 

  1 
Monoparental, com 2 
pessoas 

    1  1   1   1           1         1      

  1 
Monoparental, com 2 
pessoas incluindo 1 
idoso 

    1  1   1   1           1         1      

(a) 4 
Monoparental, com 2 
pessoas  

   4  4   4   4           4         4      

(a) 
(d) 

1 
Monoparental, com 2 
pessoas  

   1  1   1   1           1         1      

(c) 2 Monoparental, com 2  
   2  2   2   2             2          2   
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Agregados familiares em condição habitacional indigna e 
em carência financeira 

 Pedidos de apoio 
 

Quadro de necessidades 
(Tipologia)  

Bolsa de imóveis municipais  

Resposta 
na bolsa 

de 
imóveis 

de 
habitação 

social 
(solução 

a 
promover 

sem 
recurso 

às 
medidas 

do 1º 
Direito) 

 

Prioridades estratégicas 
 

H
a
b
it
a
ç
ã
o
 d

e
 

e
m

e
rg

ê
n
c
ia

 

O
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ra
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 d

e
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d
e
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o
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 d

e
 

re
a
b
ili

ta
ç
ã
o
/b

e
n
e
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c
ia

ç
ã
o
 

R
e
a
lo
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m

e
n
to

 e
m

 

h
a
b
it
a
ç
ã
o
 m

u
n
ic

ip
a
l 

S
e
m

 a
p
o
io

 
s
o
lic

it
a
d
o
/i
d

e
n
ti
fi
c
a
d
o
 

Total 

 

T1 T2 T3 T4 Total 

 Habitação social Edifícios/frações 
autónomas livres 

afetas ao uso 
habitacional  

Outros 
edifícios e 
instalações  

  

 

  

Ocupados  Livres   

PE1. 
APOIAR 

 

  

70 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança 

13 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança e a 
reocupar pelo 

realojamento de 
famílias em 

sobrelotação 

14 Fogos 
prontos a 

habitar 

30 Fogos a 
necessitar 

de obras de 
reabilitação 

8 imóveis a 
necessitar de 

obras de 
reabilitação 

11 imóveis 
a necessitar 
de obras de 
reabilitação 

  

Nº 

Regime de 
ocupação e 

situação 
locativa 

Nº Composição  N.º N.º N.º N.º N.º N.º  N.º N.º N.º N.º N.º 

 

3 
T1 
(2) 

24 
T2 
(1) 

38 
T3 

5 
T4 

3 
T1 

7 
T2 

2 
T3 

1 
T4 

1 
T1 

12 
T2 

1 
T3 

19 
T2 
(3) 

9 
T3 

2 
T4 

2 T4 
(a criar 
em 2 

imóveis) 

12 T1 
(a criar 
em 6 

imóveis) 

23 T1 
(a criar em 
11 imóveis) 

  M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 

                  
                   

      

pessoas 

(d) 
1 

Monoparental, com 2 
pessoas  

   1  1   1   1              1         1   

(a) 2 
Monoparental, com 3 
pessoas  

   2  2   2   2             1 1         2   

(a) 3 
Monoparental, com 3 
pessoas  

   3  3   3   3       3               3    

(c) 2 
Monoparental, com 3 
pessoas 

    2  2   2   2             2          2   

(e) 1 
Monoparental, com 3 
pessoas  

   1  1   1   1       1               1    

  1 
Monoparental, com 6 
pessoas  

   1  1     1 1                1       1   

(a) 1 
Outras situações, com 2 
pessoas  

   1  1   1   1             1          1   

  1 
Outras situações, com 2 
pessoas incluindo 1 
idoso  

   1  1   1   1             1          1   

  3 
Casal com filhos, com 3 
pessoas  

   3  3   3   3             3          3   

(a) 
2 

Casal com filhos, com 3 
pessoas  

   2  2   2   2             2          2   

  1 
Casal com filhos, com 3 
pessoas incluindo 1 
idoso  

   1  1   1   1             1          1   

  1 
Casal com filhos, com 4 
pessoas  

   1  1   1   1             1          1   

(a) 2 
Casal com filhos, com 4 
pessoas  

   2  2   2   2             1 1         2   

(a) 2 
Casal com filhos, com 5 
pessoas  

   2  2    2  2              2         2   

  1 
Casal sem filhos, com 2 
pessoas  

   1  1  1    1             1          1   

(a) 1 
Casal sem filhos, com 2 
pessoas  

   1  1  1    1          1          1      

  1 
Casal sem filhos, com 2 
pessoas incluindo 1 
idoso  

   1  1  1    1                 1       1  

  1 
Casal sem filhos, com 2 
pessoas incluindo 2 
idosos  

   1  1  1    1                 1       1  

(a) 1 
Casal sem filhos, com 2 
pessoas incluindo 2 
idosos  

   1  1  1    1                 1       1  

(a) 1 
Nucleo familiar com 8 
pessoas  

   1  1     1 1                1       1   

  9 Pessoas isoladas (sós)  
   9  9  9    9      3 3    1  2       1  6 2   

(e) 1 Pessoas isoladas (sós)  
   1  1  1    1             1          1 0  
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Agregados familiares em condição habitacional indigna e 
em carência financeira 

 Pedidos de apoio 
 

Quadro de necessidades 
(Tipologia)  

Bolsa de imóveis municipais  

Resposta 
na bolsa 

de 
imóveis 

de 
habitação 

social 
(solução 

a 
promover 

sem 
recurso 

às 
medidas 

do 1º 
Direito) 

 

Prioridades estratégicas 
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 d
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rg
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 d
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 m
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n
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o
/i
d

e
n
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c
a
d
o
 

Total 

 

T1 T2 T3 T4 Total 

 Habitação social Edifícios/frações 
autónomas livres 

afetas ao uso 
habitacional  

Outros 
edifícios e 
instalações  

  

 

  

Ocupados  Livres   

PE1. 
APOIAR 

 

  

70 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança 

13 Fogos em 
condição de 

insalubridade e 
insegurança e a 
reocupar pelo 

realojamento de 
famílias em 

sobrelotação 

14 Fogos 
prontos a 

habitar 

30 Fogos a 
necessitar 

de obras de 
reabilitação 

8 imóveis a 
necessitar de 

obras de 
reabilitação 

11 imóveis 
a necessitar 
de obras de 
reabilitação 

  

Nº 

Regime de 
ocupação e 

situação 
locativa 

Nº Composição  N.º N.º N.º N.º N.º N.º  N.º N.º N.º N.º N.º 

 

3 
T1 
(2) 

24 
T2 
(1) 

38 
T3 

5 
T4 

3 
T1 

7 
T2 

2 
T3 

1 
T4 

1 
T1 

12 
T2 

1 
T3 

19 
T2 
(3) 

9 
T3 

2 
T4 

2 T4 
(a criar 
em 2 

imóveis) 

12 T1 
(a criar 
em 6 

imóveis) 

23 T1 
(a criar em 
11 imóveis) 

  M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 

                  
                   

      

(a) 23 Pessoas isoladas (sós)  1   22  23  23    23           1       22  1    22  

(b) 1 Pessoas isoladas (sós)  
   1  1  1    1                  1      1  

(c) 2 Pessoas isoladas (sós)  
   2  2  2    2                 2       2  

  2 
Pessoas isoladas (sós) 
idosas  

   2  2  2    2                 2       2  

(f) 1 
Pessoas isoladas (sós) 
idosas  

   1  1  1    1                 1       1  

(a) 4 
Pessoas isoladas (sós) 
idosas  

   4  4  4    4                 4       4  

  
  

 
                                     

  TOTAL   183 agregados familiares  1 4 9 81 88 183  61 65 47 10 183  3 24 38 5 3 7 2 1 1 12 1 19 9 2 2 12 23  14  83 32 35 19 

           
             164    169 

                                           
* - Para efeitos de definição do quadro de necessidades (tipologia), considera-se a dimensão média das famílias clássicas no concelho: 2,4 elementos (INE, 2011) 
** - No âmbito do levantamento habitacional foi possível identificar a tipologia do fogo 
(1) - Existem 2 famílias para as quais não foi possível identificar a tipologia habitacional, tendo sido considerada a tipologia T2 de acordo com a dimensão do agregado 
(2) - Existe 1 família para a qual não foi possível identificar a tipologia habitacional, tendo sido considerada a tipologia T1 de acordo com a dimensão do agregado 
(3) - Integra 1 fogo para a qual não foi possível identificar a tipologia, tendo sido considerada, por comparação com o lugar/rua (Casas não concentradas), a tipologia T2 
(a) - Precariedade associada à situação de sem abrigo (sem casa) 
(b) - Precariedade associada à situação de sem abrigo (sem teto) 
(c) - Precariedade associada à situação de violência doméstica 
(d) - Precariedade associada à situação de declaração de insolvência de elementos do agregado 
(e) - Precariedade associada à não renovação do contrato de arrendamento (agregado unititulado) 
(f) - Precariedade associada à não renovação do contrato de arrendamento (arrendatário com mais de 65 anos) 
(sobr) - Condição cumulativa de sobrelotação 

 

Medidas 
  Fogos 

  T1 T2 T3 T4 Total 

M1.1. Melhorar as condições do parque habitacional social municipal 
ocupado.   

6 31 40 6 83 

M1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para arrendamento 
apoiado.   

0 19 9 4 32 

M1.3. Criar unidades residenciais em fogos reabilitados para pessoas em 
situação intermédia de dependência.   

35 0 0 0 35 

M1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional privado sem condições 
dignas de habitabilidade.   

10 9 0 0 19 

         

Recursos a integrar (fogos livres prontos a habitar)   1 12 1 0 14 
         

TOTAL    52 71 50 10 183 
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Tabela 43. Síntese das medidas, das tipologias dos fogos e das soluções habitacionais da ELH. 

Prioridades 
estratégicas 

Medidas 

Quadro de necessidades 
(Tipologia) 

Solução habitacional 

T1 T2 T3 T4 Total 

N.º N.º N.º N.º N.º 

PE1. 
APOIAR 

M1.1. 6 31 40 6 83 Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais 

M1.2. 0 19 9 4 32 Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais 

M1.3. 35 0 0 0 35 
Reabilitação + Reabilitação de prédios ou frações 
destinados a equipamentos complementares de apoio 
social 

M1.4. 10 9 0 0 19 Reabilitação de frações (de que sejam titulares) 

M1.5. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

PE2. 
ATRAIR 

M2.1. 36 36 0 0 72 Solução complementar 

M2.2. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

M2.3. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

M2.4. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

PE3. 
HABITAR  

M3.1. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

M3.2. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

M3.3. N/A N/A N/A N/A N/A Solução complementar 

N/A – Não aplicável 

Seguidamente apresentam-se as fichas das medidas que integram o Plano de Ação da ELH da 

Covilhã. Cada ficha contempla o enquadramento da solução com as linhas gerais de atuação e 

enquadramento nos objetivos estratégicos definidos, assim como a descrição da solução, os 

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

investimento associadas e ainda, as potenciais fontes de financiamento. 
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PE1. APOIAR | Programa de apoio à habitação da Covilhã 

OE1. Garantir uma resposta habitacional digna para as famílias em situação mais extrema de carência. 

 

M1.1. Melhorar as condições do parque habitacional social municipal ocupado 

Objetivo específico: 

Oe1. Garantir a existência de um parque de habitação social com condições de dignidade 

habitacional e que potencie a inclusão social da população mais desfavorecida. 

Descrição: 

O levantamento das carências habitacionais identificou 83 famílias que residem em fogos de 

habitação municipal, em regime de arrendamento apoiado, sem as condições de habitabilidade 

adequadas, encontrando-se em situação de indignidade habitacional devido ao estado de 

conservação das frações. Estas 83 famílias encontram-se em situação de insalubridade e 

insegurança (onde 13 famílias partilham a condição de sobrelotação), em habitações sociais que se 

apresentam em mau estado de conservação. 

A solução habitacional para estas 13 famílias em condição comulativa de sobrelotação, passará 

pelo realojamento em fogos de maior tipologia, ficando estas habitações disponíveis para alojar 

outras famílias de menor dimensão, após obras de reabilitação. Neste contexto e de acordo com a 

dimensão dos agregados famíliares e das tipologias habitacionais, 10 famílias terão uma resposta 

na bolsa de fogos de habitação social municipal (4 agregados ocuparão 4 fogos livres prontos a 

habitar e 6 famílias ocuparão 6 fogos livres a habitar após obras de reabilitação (ver M1.2)). As 

restantes 3 famílias em sobrelotação irão transitar para os fogos municipais reabilitados de tipologia 

adequada que irão ficar vagos (após realojamento das 10 famílias em sobrelotação, identificadas 

anteriormente). 

A presente ação, cujo promotor será o Município, contempla a reabilitação de um total de 83 

fogos de habitação social que carecem de obras de reabilitação (6 T1; 31 T2; 40 T3; e 6 T4). 

Visa, igualmente, a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. 

Tipo de solução: 

Reabilitação 

Metas indicativas: 

83 fogos de habitação social municipal reabilitados 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

IHRU 

Estimativa de investimento: 

1 457 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Programa 1.º Direito 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para arrendamento apoiado 

Objetivo específico: 

Oe2. Alargar a oferta de habitação municipal destinada à população mais desfavorecida e em risco 

de exclusão. 

Descrição: 

O parque de habitação social do Município da Covilhã apresenta um dimensão considerável, 

detendo um total de 690 fogos, dos quais se identificam 44 fogos livres na bolsa de habitação 

social municipal. Deste apenas 14 estão presentemente disponíveis e em condições de serem 

habitados e 30 carecem de obras de reabilitação. 

Considerando a composição dos agregados familiares e as necessidades tipológicas dos 

fogos, a presente medida, complementar à M1.1 e à M1.3, visa a reabilitação dos 30 fogos 

livres integrados na bolsa de habitação social (19 T2; 9 T3; e 2 T4) bem como de 2 imóveis da 

bolsa de edifícios/frações autónomas livres afetas ao uso habitacional de propriedade 

municipal identificada no levantamento como recursos habitacionais potenciais (atualmente 

sem ocupação), de forma a promover a criação de 2 T4. 

A identificação dos 2 imóveis/edifícios objeto de reabilitação (todos localizados na UF de 

Covilhã e Canhoso), resultará de avaliações/vistorias técnicas a promover na fase de 

candidatura para determinação do nível de intervenção para constituição de 2 T4 no universo 

dos 8 imóveis da bolsa de edifícios/frações autónomas livres. Com exceção destes imóveis da 

bolsa de edifícios/frações autónomas livres afetas ao uso habitacional de propriedade 

municipal, as 30 frações livres integradas na bolsa de habitação estão localizadas nas 

edificações a reabilitar no âmbito na medida M1.1. 

As obras de reabilitação nestes edifícios de propriedade municipal permitirão alargar a oferta 

de habitação social em 32 fogos, para atribuição a 32 dos agregados famíliares sinalizados para 

realojamento (6 famílias não proprietárias a residir em habitação social em condição cumulativa de 

sobrelotação e insalubridade e insegurança; e 26 não proprietários, em situação de carência 

habitacional e financeira e sem apoio habitacional do Município/outras entidades), bem como 

promover a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. 

Tipo de solução: 

Reabilitação 

Metas indicativas: 

32 fogos municipais reabilitados para habitação social 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

IHRU 

Estimativa de investimento: 

826 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Programa 1.º Direito 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M1.3. Criar unidades residenciais em fogos reabilitados para pessoas em situação intermédia 

de dependência 

Objetivo específico: 

Oe3. Diversificar as respostas habitacionais existentes, através da criação de uma nova tipologia 

habitacional vocacionada para as pessoas em situação intermédia de dependência. 

Descrição: 

Entre as famílias identificadas em situação de carência habitacional, com necessidade de 

realojamento, encontram-se algumas para as quais a atribuição de uma habitação social não é 

uma solução adequada, uma vez que carecem de acompanhamento e apoio não continuado. 

Incluem-se nesta situação as vítimas de violência doméstica, assim como pessoas isoladas e 

casais sem filhos que vivem em situação de intermédia dependência, em resultado da condição 

de precariedade ou de serem pessoas idosas ou portadoras de deficiência.  

Estas pessoas possuem ainda alguma autonomia o que desaconselha uma institucionalização. 

A presente medida pretende contribuir para a criação de uma reposta adequada para estas 

situações de dependência intermédia, criando uma solução habitacional que melhor se adeque 

às especificidades destas pessoas, garantindo o equilíbrio entre o acompanhamento e a 

manutenção da autonomia. Consiste na criação de unidades residenciais em frações ou 

prédios dotados de espaços individuais e de espaços e serviços complementares de utilização 

comum afetos à assistência aos residentes. 

Assim, prevê-se reabilitação de 6 imóveis da bolsa de edifícios/frações autónomas livres 

municipais afetas ao uso habitacional e de 11 imóveis da bolsa de outros edifícios e instalações 

livres de propriedade municipal, para conversão em unidades residenciais. No seu conjunto, 

estas unidades residenciais deverão ter capacidade para acolher 35 famílias que carecem de 

acompanhamento e apoio não continuado. Estes imóveis encontram-se desocupados e 

inseridos na comunidade e identificados como potenciais reforços da oferta habitacional 

existente. A reabilitação de 17 imóveis deverá permitir alargar e diversificar a oferta de 

habitação apoiada no Concelho, em 35 apartamentos/frações (35 T1). 

Refira-se que no âmbito do diagnóstico, a quantificação do número de fogos potenciais da 

bolsa de edifícios/frações autónomas livres municipais afetas ao uso habitacional resulta da 

contagem dos números de polícia associados à morada do imóvel ou, quando identificado, da 

designação da fração e, no caso da bolsa de outros edifícios e instalações livres de 

propriedade municipal, resulta da contagem dos números de polícia associados à morada do 

imóvel ou, quando identificado, do número de imóveis existentes, do número de pisos ou da 

dimensão da área do edifício (ver Tabela 34 e Tabela 35). 

Neste contexto, representam números indicativos que posteriormente, na fase de preparação 

das candidaturas, necessitam de uma validação assente em vistorias técnicas. Estas vistorias 

deverão igualmente determinar o nível de intervenção nos imóveis para reconversão em 

unidades residenciais. A aferição concreta do número de apartamentos/frações a promover no 

âmbito da reabilitação/refuncionalização dos 17 imóveis resultará dos projetos de arquitetura a 

promover na fase de candidatura. 

A medida visa, igualmente, a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. 
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Tipo de solução: 

Reabilitação + Reabilitação de prédios 

ou frações destinados a equipamentos 

complementares de apoio social 

Metas indicativas: 

35 agregados realojados em unidades residenciais 

para pessoas em situação intermédia de dependência 

ou em situação de vulnerabilidade 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

IHRU 

Estimativa de investimento: 

3 111 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Programa 1.º Direito 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional privado sem condições dignas de 

habitabilidade 

Objetivo específico: 

Oe4. Promover a existência de um parque habitacional privado com condições de habitação dignas. 

Descrição: 

No levantamento das carências habitacionais foram identificadas 19 famílias que, apesar de 

serem plenas proprietárias da habitação que lhes serve de morada, não possuem os 

rendimentos necessários para realizar as obras de reabilitação/beneficiação, adequação ou 

ampliação necessárias para assegurar as condições adequadas de habitabilidade.  

A presente medida integra, portanto, as intervenções destinadas a melhorar as condições de 

habitabilidade destas famílias enquadrando, em função das necessidades específicas de cada 

uma, as obras na habitação de que sejam titulares, necessárias para resolver a respetiva 

condição de indignidade (insalubridade e insegurança, inadequação ou sobrelotação). Visa, 

igualmente, a melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios. 

A concretização desta medida implica o desenvolvimento de candidaturas por parte dos 

beneficiários diretos, exigindo, da parte da Autarquia, a análise das situações em questão, no 

sentido de identificar o enquadramento na presente ELH, assim como o acompanhamento no 

processo de candidatura. Este apoio, prestado através do Gabinete HABITAR (M3.1), é 

fundamental, possibilitando o acesso a informação sobre as condições de acesso e o apoio 

técnico na preparação das respetivas candidaturas. 

A programação das intervenções dos beneficiários diretos não deverá ultrapassar os 21 meses. 

Este período resulta dos 90 dias (3 meses) que município tem para fazer comunicação e os 18 

meses que os beneficiários diretos têm para apresentar o pedido e a candidatura (Artigo 59º). 

Neste contexto, a programação das candidaturas não deve ultrapassar o ano 3 da 

calendarização da ELH. 

Salienta-se ainda que o valor de comparticipação dos proprietários nunca poderá comprometer 

a manutenção pelos agregados de um valor mínimo de rendimento médio mensal (RMM), 

equivalente ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS), com o valor de 438,81€ em 2020, ficando 

os agregados cujo rendimento é igual ou inferior a este valor com acesso integral a 

financiamento não reembolsável. 

Tipo de solução: 

Reabilitação de frações (de que sejam 

titulares) 

Metas indicativas: 

19 candidaturas 

Promotor: 

Proprietários (Beneficiários diretos) 

Entidades a envolver: 

Município, IHRU 

Estimativa de investimento: 

1 930 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Programa 1.º Direito 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie as famílias nas despesas relacionadas 

com a habitação 

Objetivo específico: 

Oe5. Reforçar as medidas de apoio aos estratos sociais desfavorecidos na melhoria da habitação. 

Descrição: 

Além das famílias em carência habitacional e financeira com enquadramento no Programa 1.º 

Direito, foi detetado um conjunto de 38 famílias em situação de grande vulnerabilidade, na 

generalidade vivendo em casas arrendadas com condições de habitabilidade, mas que enfrentam 

grandes dificuldades para assegurarem o pagamento das rendas face aos reduzidos níveis de 

rendimento que auferem. Embora não sejam, nas suas condições presentes, famílias elegíveis 

ao Programa 1.º Direito, estas são situações que, a prazo e caso não exista a atribuição de 

qualquer apoio, poderão culminar com o despejo destas famílias das suas habitações. Algumas 

das situações identificadas envolvem fatores adicionais de vulnerabilidade, como a 

monoparentalidade, idosos isolados ou a presença de pessoas com deficiência. 

Para dar uma resposta às famílias em manifesta dificuldade económica, sobretudo se não 

abrangidas por uma solução habitacional incluída noutras medidas, aponta-se a criação de um 

regulamento de municipal que as apoie temporariamente nas despesas relacionadas com a 

habitação, contrariando a tendência de agravamento da sua situação de exclusão social. 

Poderá igualmente abranger o apoio a população pertencente aos estratos sociais mais 

desfavorecidos na beneficiação das suas habitações, por via de apoio económico ou prestação 

de serviços. 

Este regulamento poderá incluir, entre outras, considerando uma análise prévia de custo-

benefício, as seguintes medidas: 

▪ Apoio no pagamento de despesas relacionadas com a habitação, designadamente 

relativas aos custos de arrendamento, água, eletricidade, gás; 

▪ Apoio técnico ou comparticipação em projetos técnicos de obras de beneficiação ou 

autoconstrução; 

▪ Disponibilização de materiais de construção e/ou de mão-de-obra em pequenos 

serviços de reparações não estruturais. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito. 

Metas indicativas: 

Não aplicável 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

Profissionais do setor da reabilitação e construção 

Estimativa de investimento: 

Não determinado 

Fonte de Financiamento: 

Orçamento municipal 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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PE2. ATRAIR | Programa de valorização do habitat e de dinamização habitacional 

OE2. Promover mecanismos de facilitação de acesso à habitação, de incentivo geral à revitalização 

urbana e ao fomento da atratividade residencial. 

 

M2.1. Criar uma oferta pública de habitação em renda acessível por via da reabilitação 

Objetivo específico: 

Oe6. Fomentar o aumento da oferta de habitação qualificada, em regime de renda acessível para 

população de rendimentos intermédios. 

Descrição: 

Considerando a necessidade de promover uma oferta qualificada de habitação, extensível a 

outras faixas populacionais que não os estratos sociais mais desfavorecidos a quem o 

Programa 1º Direito é dirigido, por forma a favorecer a fixação de famílias no Concelho e a 

atratividade residencial da Covilhã, importa promover o incremento da oferta de habitação em 

regime de arrendamento acessível. Esta necessidade é ainda mais premente, atendendo à 

intensa procura de habitação por parte dos vários milhares de estudantes universitários que 

aqui têm residência durante grande parte do ano. Neste sentido, a oferta deverá ser 

direcionada para uma população jovem por via da oferta de tipologias habitacionais orientadas 

para jovens, casais ainda sem filhos e agregados unitários e em linha com a dimensão média 

das famílias residentes no Concelho (T1 e T2). 

Deste modo, a presente medida visa a criação de uma bolsa de habitação municipal para 

disponibilização em regime de arrendamento acessível a pessoas e famílias de rendimentos 

intermédios que procurem uma habitação permanente, assim como à população estudantil. A 

implementação desta medida traduz-se na aquisição de edifícios ou frações devolutas e/ou 

degradadas com o objetivo de promover a sua reabilitação e a sua subsequente colocação na 

plataforma de arrendamento acessível. 

A execução desta medida, em articulação com a M3.2, favorece igualmente o incremento das 

dinâmicas de reabilitação urbana e do edificado, assim como de revitalização socioeconómica 

das comunidades. Visa, igualmente, a melhoria do desempenho energético e ambiental dos 

edifícios. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito. 

Metas indicativas: 

72 fogos (12 por ano) 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

IHRU 

Estimativa de investimento: 

7 365 000 euros (não contempla o custo 

de aquisição) 

Fonte de Financiamento: 

Orçamento municipal; Programa Arrendamento 

Acessível; Programa Reabilitar para Arrendar; Programa 

Porta 65 Jovem; IFRRU; CENTRO2020 (Eixos 6 e 9) 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em renda acessível por via do investimento 

privado 

Objetivo específico: 

Oe7. Sensibilizar os proprietários e criar as condições regulamentares necessárias para o aumento 

de fogos em arrendamento acessível. 

Descrição: 

A presente medida, partilha com a medida anterior o objetivo de garantir uma oferta de 

habitação qualificada a renda acessível, promovendo a atração e fixação de população no 

Concelho, neste caso por via do investimento privado. Deste modo, o Município procurará 

estimular a oferta privada de habitação com estas características, que complemente a oferta 

pública gerada pela M2.1. 

A operacionalização desta medida será feita por duas vias. A primeira, desenvolvida em 

articulação com a medida M3.3, concretiza-se por via da sensibilização dos proprietários para 

os benefícios decorrentes da colocação dos imóveis devolutos no mercado de arrendamento, 

incluindo a divulgação dos apoios disponíveis para a reabilitação e para o arrendamento 

acessível. Poderá ainda ser equacionado o desenvolvimento de um programa municipal para 

apoiar os proprietários de casas devolutas e em mau estado de conservação que não tenham 

capacidade de custear a sua reabilitação e a melhoria do desempenho energético e ambiental 

dos edifícios. Nestes casos, deverá ser celebrado um contrato de comodato com o Município, 

que assumirá a reabilitação da habitação, após a qual a colocará no mercado de arrendamento 

acessível durante o período necessário para reaver obter retorno do investimento realizado.  

A segunda via compreende a atuação junto a promotores, incluindo cooperativas de habitação, 

com os quais o Município poderá estabelecer parcerias ou protocolos para estimular a 

promoção de construção qualificada, incluindo a construção a custos controlados, dirigida a 

famílias jovens com rendimentos intermédios. Paralelamente, datando o PDM de 1999, num 

eventual contexto de revisão do PDM poderá ser avaliada a introdução de alguns mecanismos 

que favorecem a regulação do mercado de habitação (p.e. reserva de uma percentagem de 

habitação para arrendamento acessível nos novos empreendimentos habitacionais). 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito. 

Metas indicativas: 

Não aplicável 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

Proprietários e cooperativas de habitação; Setor da 

construção e imobiliário; IHRU 

Estimativa de investimento: 

Não determinado 

Fonte de Financiamento: 

Programa Arrendamento Acessível; Programa Reabilitar 

para Arrendar; IFRRU 2020; Habitação de Custos 

Controlados. 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M2.3. Promover a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana do Concelho 

Objetivo específico: 

Oe8. Garantir instrumentos operacionais de fomento à reabilitação urbana no Concelho. 

Descrição: 

O município da Covilhã, no âmbito da sua estratégia de reabilitação urbana, delimitou 28 ARU, 

para diferentes centros urbanos. Com exceção da ARU do Centro Urbano da Covilhã (que tem 

a sua ORU em fase de Discussão Pública), as restantes 27 ARU têm as respetivas ORU em 

elaboração, pelo Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território da Divisão de 

Planeamento e de Gestão de Cofinanciamento de Investimento. 

Neste sentido, a presente medida visa desenvolver e aprovar as ORU das 27 ARU (em fase de 

definição dos seus instrumentos de programação), optando-se pela ORU de natureza 

sistemática nos casos em que se justifique uma intervenção integrada de reabilitação por parte 

do Município, a nível do espaço público, equipamentos e espaços verdes, atividades 

económicas, entre outros. Nos restantes casos, em que as necessidades de reabilitação se 

cingem principalmente à reabilitação do edificado, deverá ser desenvolvida uma ORU simples. 

De notar que a opção pela ORU sistemática concede ao Município a possibilidade de acesso 

reforçado a um conjunto de instrumentos de execução de reabilitação urbana a aplicar nestas 

áreas, designadamente a imposição da obrigação de reabilitação e obras coercivas, a 

empreitada única, a demolição de edifícios que não garantam condições mínimas de 

segurança e salubridade, e cuja reabilitação seja técnica ou economicamente inviável, o direito 

de preferência ou o arrendamento forçado. A aprovação das ARU/ORU coloca igualmente à 

disposição dos privados um conjunto de apoios e incentivos à reabilitação urbana, que 

integram benefícios fiscais ou outros incentivos de âmbito municipal. 

Pela sua dimensão e localização em meio urbano, mas também pela maior concentração de 

situações de carência habitacional identificadas no levantamento, deverá ser prioritária a 

aprovação das ORU das ARU do Centro Urbano da Boidobra, do Centro Urbano de Canhoso, 

do Centro Urbano da Covilhã, do Centro Urbano do Sarzedo, do Centro Urbano de Teixoso e 

do Centro Urbano do Tortosendo. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito. 

Metas indicativas: 

27 ORU aprovadas 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

Proprietários; Comunidades residentes e atores locais; 

IHRU 

Estimativa de investimento: 

54 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Orçamento municipal 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

  



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

126 

M2.4. Delimitar zonas críticas de pressão urbanística 

Objetivo específico: 

Oe9. Dinamizar o mercado habitacional e favorecer a sua regulação. 

Descrição: 

Face ao reconhecimento da urgência e da importância em dinamizar e regular o mercado 

imobiliário e em favorecer a reabilitação e ocupação do edificado devoluto, como dinâmicas 

indispensáveis para garantir o acesso universal à habitação, assim como para favorecer a 

revitalização das cidades e a coesão social e territorial, novos mecanismos são colocados ao 

dispor dos municípios. 

A Covilhã é um concelho que está sujeito a importantes pressões urbanísticas, sobretudo 

associadas a dinâmicas consideráveis de procura de alojamento pela população estudantil, o 

que conduz à diminuição do número de alojamentos no mercado de arrendamento disponíveis 

para a população residente no Concelho, assim como à subida dos preços de arrendamento, 

gerando dificuldades no acesso à habitação por parte da população com menor capacidade 

financeira. 

A presente medida visa a identificação de áreas específicas nos aglomerados urbanos onde se 

verifiquem dificuldades significativas no acesso à habitação em resultado de uma oferta 

insuficiente para a procura, da desadequação da oferta habitacional face às necessidades 

existentes ou da falta de capacidade financeira da generalidade dos aglomerados familiares em 

relação aos valores de mercado, e, na sequência, a definição de zonas críticas de pressão 

urbanística, de acordo com o estabelecido pelo DL n.º 67/2019, de 21 de maio.  

Nestas áreas os prédios devolutos serão alvo de agravamento do imposto municipal sobre 

imóveis, penalizando a manutenção de imóveis sem utilização nas áreas em que estes sejam 

mais necessários, de modo a estimular à sua colocação no mercado. Deste modo, é 

complementar à criação de condições de fomento ao arrendamento acessível (M 2.1 e 2.2) e à 

dinamização da estratégia de reabilitação urbana (M 2.3), que introduzem igualmente estímulos 

à reabilitação e ocupação dos alojamentos. A delimitação destas zonas é da competência da 

Assembleia Municipal e publicada em Diário da República, sendo determinadas por um período 

de 5 anos. Estas podem ser alteradas ou objeto de prorrogação, com redução ou ampliação da 

área delimitada. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito 

Metas indicativas: 

Não aplicável 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

Não aplicável 

Estimativa de investimento: 

Não determinado 

Fonte de Financiamento: 

Orçamento municipal 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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PE3. HABITAR | Gabinete de apoio à habitação 

OE3. Garantir o cumprimento dos objetivos da ELH e potenciar dinâmicas complementares de 

reabilitação e arrendamento que favoreçam a sua implementação. 

 

M3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação da ELH e acompanhamento dos 

beneficiários (HABITA - Gabinete de apoio à habitação) 

Objetivo específico: 

Oe10. Dotar o Município das estruturas necessárias para a implementação e dinamização das 

medidas que concretizam a ELH da Covilhã. 

Descrição: 

A implementação da ELH da Covilhã, tarefa que envolve a divulgação dos apoios à habitação, a 

dinamização das medidas previstas e a monitorização dos impactos, justifica a constituição de 

um grupo de trabalho local, que agregue competências dos serviços municipais relacionados 

com a habitação, destacando-se, neste caso, os técnicos municipais das áreas de urbanismo e 

a ação social. Este grupo de trabalho será responsável pela operacionalização da estratégia 

local, pela mobilização dos parceiros e envolvimento da comunidade em geral. 

Nesta medida, é importante abrir um espaço de atendimento ao público, que poderá ser 

formalizado num gabinete físico (HABITA - Gabinete de apoio à habitação), para fomentar uma 

relação de proximidade com a população, promovendo o contacto entre residentes, 

proprietários e potenciais interessados em residir no Concelho. Pretende-se, por isso, que esta 

estrutura centralize e acompanhe, de forma personalizada, os pedidos de apoio habitacional e 

a identificação e gestão de carências habitacionais, fazendo a monitorização constante da 

implementação da estratégia. 

As principais responsabilidades da equipa técnica encontram-se descritas no capítulo 5, 

destacando-se aqui o seu papel no desenvolvimento das ferramentas necessárias à 

implementação e avaliação da ELH (M3.2), assim como a divulgação e envolvimento da 

população para a ELH, nas medidas previstas e programas de apoio à habitação existentes 

(M3.3). O grupo de trabalho deverá planear e dinamizar as atividades previstas na ELH, em 

articulação com as diversas entidades envolvidas. Este Gabinete terá um forte contributo na 

concretização da estratégia, nomeadamente na mobilização dos proprietários privados de 

habitações e da articulação da atividade das diversas entidades parceiras envolvidas. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito 

Metas indicativas: 

Não aplicável 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

Não aplicável 

Estimativa de investimento: 

Não determinado 

Fonte de Financiamento: 

Programa 1.º Direito; Orçamento Municipal; 
CENTRO2020 (Eixo 8) 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M3.2. Criar as ferramentas de apoio para a implementação, monitorização e avaliação da ELH 

Objetivo específico: 

Oe11. Garantir e dinamizar as atividades necessárias para a implementação, acompanhamento e 

avaliação da ELH da Covilhã. 

Descrição: 

Esta medida visa a criação e o desenvolvimento dos instrumentos necessários à implementação 

e avaliação da ELH, capacitando o grupo de trabalho municipal (M3.1) das ferramentas 

necessárias para a operacionalização da ELH da Covilhã. Assim, deverá ser reforçado o papel 

preponderante deste grupo na elaboração das candidaturas municipais ao Programa 1.º Direito, 

que, de igual modo, irá apoiar e acompanhar a elaboração das candidaturas, por parte das 

entidades parceiras e dos beneficiários diretos, aos programas de financiamento. 

Tendo em consideração as atividades de divulgação e envolvimento da população previstas 

(M3.3), a equipa técnica deverá ter presente a necessidade de prestar esclarecimentos à 

população, indicando as soluções habitacionais e os programas de apoio à habitação 

disponíveis a nível local e nacional. Desta forma, deverá ser equacionada a abertura de um 

posto/horário de atendimento ao público para o esclarecimento destas questões. 

Por fim, destaca-se também a responsabilidade da equipa técnica na elaboração dos relatórios 

de monitorização e avaliação da implementação da ELH que, por sua vez, permitirão atualizar as 

metas e objetivos propostos, de acordo com os dados recolhidos e com os resultados obtidos e 

segundo as orientações do executivo municipal. Deverá proceder-se, nesse sentido, à criação de 

uma base de dados com toda a informação relativa ao estado de maturação e concretização das 

medidas previstas na ELH e também com a informação atualizada das situações de carência 

habitacional identificadas em território concelhio e da oferta habitacional disponível. Esta base de 

dados deverá ser regularmente atualizada, permitindo o acompanhamento e monitorização 

destas dinâmicas, assim como a realização de relatórios periódicos que apoiem na tomada de 

decisões relativas à atualização e afinação das medidas presentes na ELH. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito 

Metas indicativas: 

Não aplicável 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

IHRU; Entidades parceiras 

Estimativa de investimento: 

50 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Orçamento municipal; Portugal 2020 – POCI - PI 11.1. 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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M3.3. Campanha de sensibilização e informação sobre a ELH de Covilhã e outros apoios ao 

arrendamento e reabilitação 

Objetivo específico: 

Oe12. Mobilizar a comunidade em torno da ELH e contribuir para uma melhor regulação dos preços 

do imobiliário. 

Descrição: 

A presente medida visa a criação de campanhas de divulgação e envolvimento da população 

em geral na ELH, informando sobre as medidas previstas e os programas de apoio à habitação 

existentes. Estas ferramentas abrangem as iniciativas de divulgação, sensibilização e informação 

da população sobre o âmbito da ELH e sobre os apoios à habitação disponíveis. 

Neste sentido, destaca-se como prioritária a criação de uma subpágina on-line, associada com o 

website institucional do Município, com toda a informação relevante sobre a ELH, incluindo a 

visão estratégica, os objetivos estratégicos, medidas a implementar e metas previstas, assim 

como a informação relevante sobre os apoios disponíveis e os principais programas de apoio à 

habitação (identificação do programa, objetivos, beneficiários, apoios disponibilizados e 

processos de candidatura). 

Deverá ser igualmente prevista a realização de campanhas de divulgação, centradas na 

mobilização dos proprietários privados de imóveis para a existência de oportunidades de apoio 

para a reabilitação de habitações e na sensibilização da população em situação de carência 

habitacional para as medidas de apoio à habitação e soluções existentes. A campanha deverá 

ainda focar-se noutras entidades que possam beneficiar dos apoios existentes e contribuir para a 

mitigação das carências habitacionais existentes no território concelhio. As ações de divulgação 

deverão contar com sessões de esclarecimento e com a produção e distribuição de material 

informativo e promocional. Deste modo, será desenvolvida uma campanha de divulgação e 

informação dos apoios à habitação, por parte do Gabinete “HABITA” (M3.1). 

A campanha materializa-se na realização de ações de sensibilização junto da comunidade assim 

como na elaboração de material informativo e promocional que facilite a transmissão da 

mensagem ao público. A presente medida relaciona-se diretamente com a M3.2., uma vez que 

a página online da ELH irá concentrar toda a informação relativa ao acesso à habitação, os 

apoios existentes ao arrendamento e à reabilitação urbana, assim como outros incentivos e 

benefícios disponibilizados à escala local. 

Tipo de solução: 

Solução complementar ao 1º Direito 

Metas indicativas: 

Não aplicável 

Promotor: 

Município 

Entidades a envolver: 

IHRU; Entidades parceiras 

Estimativa de investimento: 

20 000 euros 

Fonte de Financiamento: 

Orçamento municipal; Portugal 2020 – POCI - PI 11.1. 

Grau de prioridade:    Calendarização: Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
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4.4. Priorização, calendarização e programação anual das soluções 

habitacionais 

A ELH da Covilhã integra uma proposta de calendarização, prevendo a priorização das medidas 

e soluções habitacionais desenvolvidas, de acordo com o horizonte temporal estabelecido 

(Tabela 44). 

As referidas medidas e soluções habitacionais, descritas nas fichas individualizadas e 

apresentando, algumas delas, uma forte inter-relação, encontram-se enquadradas nas 

prioridades e objetivos estratégicos que evidenciam os aspetos mais prioritários a abordar no 

Concelho, a curto-médio prazo, ao nível da habitação e reabilitação urbana, tendo presente 

que estes são dois domínios indissociáveis da estratégia preconizada. 

A presente calendarização tem subjacentes as tarefas inerentes à concretização de cada 

medida, em função da sua maior ou menor complexidade e, também, do nível de dependência 

face a outras medidas, pressupondo igualmente uma priorização ao nível da implementação 

das soluções. Algumas dessas medidas, pela sua natureza, dimensão e complexidade, serão 

concretizadas faseadamente ao longo dos 6 anos da execução da ELH (com término em 

2026), podendo, desta forma ser estruturadas em mais do que uma candidatura, nos casos em 

que se trate de soluções habitacionais a apoiar pelo Programa 1.º Direito. 

No que se refere à priorização, consideram-se os seguintes graus: 

   Grau de prioridade máximo; 

   Grau de prioridade elevado; 

   Grau de prioridade moderado. 
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Tabela 44. Priorização e calendarização das soluções habitacionais 

Prioridades 
estratégicas 

Medidas 
Grau de 

prioridade 

Calendarização 
(anos) 

1 2 3 4 5 6 

PE1. 
APOIAR 

1.1. Melhorar as condições do parque habitacional 
social municipal ocupado.          

1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para 
arrendamento apoiado.          

1.3. Criar unidades residenciais em fogos reabilitados 
para pessoas em situação intermédia de 
dependência. 

         

1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional 
privado sem condições dignas de habitabilidade.          

1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie as 
famílias nas despesas relacionadas com a habitação.          

PE2.  
ATRAIR  

2.1. Criar uma oferta pública de habitação em renda 
acessível por via da reabilitação.          

2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em 
renda acessível por via do investimento privado.          

2.3. Promover a operacionalização da estratégia de 
reabilitação urbana do Concelho.          

2.4. Delimitar zonas críticas de pressão urbanística.          

PE3. 
HABITAR 

3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação da 
ELH e acompanhamento dos beneficiários (HABITAR 
- Gabinete de apoio à habitação). 

         

3.2. Criar as ferramentas de apoio para a 
implementação, monitorização e avaliação da ELH.          

3.3. Campanha de sensibilização e informação sobre 
a ELH e outros apoios ao arrendamento e 
reabilitação. 

         

De acordo com o número de fogos e a calendarização das medidas da ELH da Covilhã, 

estabelece-se a seguinte programação anual (Tabela 45): 
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Tabela 45. Programação anual da ELH da Covilhã 

Medidas 
Solução 

habitacional 
Promotor 

Situações 
específicas 

Programação anual (n.º de fogos) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Total 

1.1. Melhorar as condições do parque habitacional social municipal ocupado. Reabilitação Município 
N/A 10 14 14 14 14 14 80 

83 
Pessoas vulneráveis 3 0 0 0 0 0 3 

1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para arrendamento apoiado. Reabilitação Município 
N/A 1 1 8 8   18 

32 
Pessoas vulneráveis 7 7 0 0   14 

1.3. Criar unidades residenciais em fogos reabilitados para pessoas em situação intermédia de dependência. Reabilitação Município 
N/A 0 0 0 5   5 

35 
Pessoas vulneráveis 0 0 17 13   30 

1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional privado sem condições dignas de habitabilidade. Reabilitação 
Proprietários 

(Beneficiários diretos) 
N/A 6 6 7    19 

1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie as famílias nas despesas relacionadas com a habitação. 
Solução 

complementar 
Município N/A -      N/A 

2.1. Criar uma oferta pública de habitação em renda acessível por via da reabilitação. 
Solução 

complementar 
Município N/A 12 12 12 12 12 12 72 

2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em renda acessível por via do investimento privado. 
Solução 

complementar 
Município N/A - - - - - - N/A 

2.3. Promover a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana do Concelho. 
Solução 

complementar 
Município N/A - -     N/A 

2.4. Delimitar zonas críticas de pressão urbanística. 
Solução 

complementar 
Município N/A  - -    N/A 

3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação da ELH e acompanhamento dos beneficiários (HABITAR - Gabinete de apoio à 
habitação). 

Solução 
complementar 

Município N/A -      N/A 

3.2. Criar as ferramentas de apoio para a implementação, monitorização e avaliação da ELH. 
Solução 

complementar 
Município N/A -      N/A 

3.3. Campanha de sensibilização e informação sobre a ELH e outros apoios ao arrendamento e reabilitação. 
Solução 

complementar 
Município N/A - - - - - - N/A 

N/A – Não aplicável  
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4.5. Estimativa de investimento e fontes de financiamento 

Os valores de investimento, indicativamente apontados nas fichas das medidas e soluções 

habitacionais anteriormente apresentadas, tiveram em conta um conjunto de pressupostos para o 

seu cálculo, estabelecidos em função da natureza de cada medida, são eles: 

: Análise comparativa de projetos semelhantes (análise benchmarking); 

: Valores de referência constantes nos programas de financiamento, nomeadamente do 

programa “1º Direito”. 

Os valores de referência estabelecidos no Programa 1.º Direito para as diferentes soluções 

habitacionais, que determinam os tetos máximos dos montantes elegíveis para financiamento, 

são os apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 46. Critérios e valores de referência de acordo com as soluções habitacionais 

Fonte: IHRU, Programa 1º Direito, Portarias n.º 3/2020 e n.º 303/2019 

Solução habitacional Critério de referência 
Valor de 

referência 
Fonte 

Reabilitação 
Preço máximo aplicável à reabilitação nos 
termos do regime de habitação de custos 

controlados 
1107 €/m2* 

Decreto-Lei n.º 
81/2020 

Reabilitação de 
habitações sociais 

existentes 

Valor mediano de intervenção para obras 
interiores 

150 €/m2 
Portaria n.º 
303/2019 

* - Valor médio considerando o coeficiente de localização máximo e mínimo para o Concelho, de acordo com a 
fórmula de cálculo do Custo de Promoção (CP) por metro quadrado de área bruta das habitações de custos 
controlados (com certificação ambiental). 

No cálculo do investimento das medidas que envolvem a criação de soluções habitacionais por 

via da reabilitação, não foram considerados os custos referentes à segurança da obra, 

demolições e atos notariais e de registo, elegíveis para efeitos de financiamento através do 

Programa 1.º Direito. Por seu turno, considerou-se um acréscimo de 10% ao custo das 

operações de reabilitação, para refletir custos referentes a projetos e fiscalização. 

No cálculo relativo às soluções de reabilitação considerou-se à área do fogo padrão, conforme o 

4.º ponto da Portaria n.º 65/2019, de 19 de fevereiro (habitações de custos controlados). A 

definição do fogo padrão decorre da dimensão do agregado familiar constante do levantamento 

do quadro de necessidades habitacionais elaborado pelos serviços de ação social e evidenciado 

na Tabela 42 e Tabela 43. 

O montante global do investimento estimado para as medidas previstas na ELH corresponde a 

cerca de 15 milhões de euros (Tabela 47). O investimento púbico, que tem como promotor a 
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Câmara Municipal da Covilhã, ascende a cerca de 13 milhões de euros e o investimento afeto aos 

proprietários (beneficiários diretos) atinge cerca de 2 milhões de euros. 

Tabela 47. Natureza do investimento 

Natureza do investimento Investimento total (€) 

Município 12 883 000 € 

Proprietários (Beneficiários diretos) 1 930 000€ 

TOTAL 14 813 000 € 

Para a concretização do investimento estimado está disponível um conjunto de fontes de 

financiamento, decorrentes dos programas, nacionais e municipais, destinados a apoiar 

financeiramente a concretização de soluções habitacionais e de reabilitação urbana e do 

edificado, que seguidamente se identificam (Tabela 48) e que se encontram descritas com mais 

detalhes em anexo (Anexo I). 

Tabela 48. Fontes de financiamento. 

Fontes de Financiamento 

Financiamento 
Comunitário 

Portugal 2020 - Programa Operacional Temático Competitividade e 
Internacionalização (POCI) 

Portugal 2020 – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) 

Programa Operacional Regional - CENTRO 2020 

Financiamento 
Nacional 

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

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

Programa de Arrendamento Acessível 

Regime do Arrendamento Apoiado 

Programa Porta 65 Jovem 

Casa Eficiente 2020 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

Financiamento 
Municipal 

Orçamento municipal 

São apresentadas, de seguida, as estimativas de investimento para cada medida e a sua 

programação financeira, sistematizando o enquadramento financeiro e orçamental das 

soluções habitacionais, nomeadamente no que se refere a potenciais fontes de financiamento a 

ter em consideração para a implementação da ELH da Covilhã (Tabela 49). A programação 

financeira tem em consideração a repartição do número de fogos pelo período da ELH, 

evidenciando as situações específicas abrangidas, e os pressupostos para a elaboração da 

estimativa de investimento (ver Anexo II). 
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Tabela 49. Estimativa de investimento e fontes de financiamento 

Prioridades 
estratégicas 

Medidas 
Grau de 

prioridade 
Fonte de financiamento 

Estimativa de 
investimento 

Programação do investimento 
Situações 

específicas 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

PE1. 
APOIAR 

1.1. Melhorar as condições do parque habitacional 
social municipal ocupado.    Programa 1.º Direito 1 457 000 € 

175 542 € 245 759 € 245 759 € 245 759 € 245 759 € 245 759 € N/A 

52 663 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Pessoas 

vulneráveis 

1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para 
arrendamento apoiado.    Programa 1.º Direito 826 000 € 

17 133 € 156 000 € 137 067 € 137 067 €   N/A 

119 933 € 258 800 € 0 € 0 €   
Pessoas 

vulneráveis 

1.3. Criar unidades residenciais em fogos reabilitados 
para pessoas em situação intermédia de dependência.    Programa 1.º Direito 3 111 000 € 

0 € 0 € 0 € 444 429 €   N/A 

0 € 0 € 1 511 057 € 1 155 514 €   
Pessoas 

vulneráveis 

1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional 
privado sem condições dignas de habitabilidade.    Programa 1.º Direito 1 930 000 € 609 474 € 609 474 € 711 053 €    N/A 

1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie as 
famílias nas despesas relacionadas com a habitação.    Orçamento municipal N/D N/D      N/A 

PE2. 
ATRAIR 

2.1. Criar uma oferta pública de habitação em renda 
acessível por via da reabilitação.    

Orçamento municipal; Programa 
Arrendamento Acessível; Programa 

Reabilitar para Arrendar; Programa Porta 
65 Jovem; IFRRU; CENTRO2020 (Eixos 

6 e 9) 

7 365 000 € 1 227 500 € 1 227 500 € 1 227 500 € 1 227 500 € 1 227 500 € 1 227 500 € N/A 

2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em 
renda acessível por via do investimento privado.    

Programa Arrendamento Acessível; 
Programa Reabilitar para Arrendar; 
IFRRU 2020; Habitação de Custos 

Controlados. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/A 

2.3. Promover a operacionalização da estratégia de 
reabilitação urbana do Concelho.    Orçamento municipal 54 000 € 27 000 € 27 000 €     N/A 

2.4. Delimitar zonas críticas de pressão urbanística.    Orçamento municipal N/D  N/D N/D    N/A 

PE3. 
HABITAR 

3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação da 
ELH e acompanhamento dos beneficiários (HABITAR - 
Gabinete de apoio à habitação). 

   
Programa 1.º Direito; Orçamento Municipal; 

CENTRO2020 (Eixo 8) 
N/D N/D      N/A 

3.2. Criar as ferramentas de apoio para a 
implementação, monitorização e avaliação da ELH.    

Orçamento municipal; Portugal 2020 – 
POCI - PI 11.1. 

50 000 € 50 000 €      N/A 

3.3. Campanha de sensibilização e informação sobre a 
ELH e outros apoios ao arrendamento e reabilitação.    

Orçamento municipal; Portugal 2020 – 
POCI - PI 11.1. 

20 000 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € N/A 

N/D – Não determinado 

N/A – Não aplicável 
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4.6. Demonstração do enquadramento da ELH nos princípios do 

Programa 1.º Direito 

O presente capítulo visa demonstrar o enquadramento da ELH da Covilhã nos princípios do 

Programa 1.º Direito, aplicáveis em função das especificidades socioeconómicas e urbanísticas 

próprias do território, cumprindo o exposto no artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de 

agosto, alterado pela Portaria n.º 41/2021, de 22 de fevereiro. 

Genericamente, estes princípios, brevemente apresentados no capítulo 2.2, estiveram 

subjacentes à elaboração do presente documento, tanto ao nível das opções metodológicas, 

como do diagnóstico e levantamento das carências habitacionais, da definição das linhas 

estratégicas de intervenção e das medidas e solução habitacionais adotadas. Por este motivo, 

frequentemente a sua aplicação reflete-se de forma transversal a todo o documento. Não 

obstante, a tabela seguinte apresenta um exercício de sistematização, de forma 

individualizada, da integração na ELH de cada um destes princípios, incluindo, sempre que 

possível, a indicação exemplificativa de páginas onde esta associação se encontra diretamente 

explicitada. 

Tabela 50. Enquadramento da ELH nos princípios do Programa 1º Direito 

Princípio da 

acessibilidade 

habitacional 

Os apoios financeiros concedidos ao abrigo do 1º Direito destinam-se às pessoas 

ou agregados em situação de carência financeira, logo as diferentes soluções 

habitacionais oferecidas pelo 1.º Direito têm em consideração a capacidade 

financeira dessas pessoas e famílias para aceder a uma habitação condigna com 

um custo suportável pelo seu orçamento familiar, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades básicas. Neste sentido, todas as soluções habitacionais 

contempladas na presente ELH respeitam este princípio, quer nos casos de 

pagamento de uma renda em habitação social, quer nos casos do encargo dos 

proprietários com o investimento na melhoria das condições das suas habitações 

permanentes. Entre estes últimos, nos casos mais extremos de carência 

financeira, este princípio é assegurado pela garantia de financiamento integral não 

reembolsável aos agregados com rendimento igual ou inferior ao IAS, 

salvaguardando que não é comprometida a manutenção de um valor mínimo de 

rendimento médio mensal, acautelando a capacidade de satisfação das restantes 

necessidades básicas. Importa também salientar que o acesso ao parque 

habitacional é regido por Regulamento Municipal, que assegura um acesso justo e 

ajustado às condições dos candidatos em carência habitacional, tendo por base 

os princípios estabelecidos na lei habilitante do arrendamento social e do 1.º 

Direito.  

Este princípio encontra-se refletido, por exemplo, na medida 1.4, destinada a 

apoiar os proprietários na reabilitação, adaptação ou ampliação das suas 

habitações ou a medida 1.1 que abrange famílias residentes em habitação 

municipal (ver páginas 117 e 121). 
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Princípio do 

planeamento 

estratégico local 

A ELH, como demonstra a metodologia adotada e explicitada no presente 

documento, alicerça-se nos princípios e melhores práticas do planeamento 

estratégico, definindo uma estratégia de intervenção suportada numa visão 

estratégica liderante do Município, em linhas estratégicas de intervenção e em 

medidas/soluções concretas, com aplicação priorizada e devidamente 

orçamentadas e calendarizadas. A definição desta estratégia suporta-se num 

diagnóstico do território e no levantamento das necessidades, adaptado às 

especificidades locais, e que envolveu todos os agentes locais que, direta ou 

indiretamente, através da sua intervenção social, relevam na definição da 

política de habitação local. O diagnóstico desenvolvido integra, no capítulo 

3.4, uma análise dos programas e iniciativas municipais com relevo para o 

tema da habitação ou das pessoas vulneráveis, encontrando-se a ELH 

alinhada com a política e opções municipais em matéria de habitação e 

domínios conexos, designadamente ao nível da reabilitação urbana e ação 

social, enriquecidas pelas soluções habitacionais aqui defendidas. É uma 

Estratégia focada nos resultados, com metas definidas e com os necessários 

mecanismos para a sua operacionalização e para o acompanhamento, 

monitorização e avaliação da sua execução. 

Este princípio está implícito nas medidas 2.3 e 2.4 (ver páginas 125 e 126). 

Princípio da 

integração social 

O princípio da integração social encontra-se, há muito, expresso nas opções 

políticas do Município, que procura valorizar as dinâmicas e vivências das 

comunidades, a coesão social e territorial, e a promoção de um melhor habitat 

urbano. O Município, reconhecendo a importância das comunidades, quer 

pelas dinâmicas de interajuda estabelecidas, quer pelo sentimento de 

pertença dos indivíduos, privilegia, sempre que é esse o desejo das famílias, o 

realojamento nas atuais localidades de residência, dando preferência, sempre 

que possível, à aquisição de habitações preexistentes para reabilitação. Esta 

integração social, na vertente habitacional, articula-se também com outras 

vertentes de atuação dos serviços de ação social e da rede social do 

Município, de combate à pobreza e exclusão social, de promoção da 

integração laboral e da melhoria das qualificações e competências, de 

promoção de hábitos de vida saudáveis, entre outras medidas, num quadro de 

densificação das competências das autarquias no domínio da ação social, 

conferidas pela nova Lei-Quadro de transferência de competências.  

Com este enquadramento, a aplicação do presente princípio está 

demonstrada no objetivo específico Oe1. Garantir a existência de um parque 

de habitação social com condições de dignidade habitacional e que potencie a 

inclusão social da população mais desfavorecida bem como na medida 1.1 

(ver páginas 103 e 117). 

Princípio da 

estabilidade 

O envolvimento de entidades parceiras foi uma opção metodológica de base 

que acompanhou a diferentes etapas de elaboração desta ELH, tendo sido 

determinante para o diagnóstico das carências habitacionais, através da 

sinalização de muitas das situações por estas entidades. Tem igualmente 

reflexo na estratégia adotada para resposta a estas carências, quer ao nível 

das medidas, quer ao nível do modelo de governação, apresentado no 

capítulo 5. As soluções adotadas são também adaptadas ao perfil das 
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pessoas e famílias em carência habitacional, de forma a proporcionar uma 

solução que supere no imediato as suas necessidades, mas também que 

permita a sua melhor integração na comunidade e uma maior autonomia. 

Este princípio está implícito na medida 3.1 ao promover uma atuação 

conjugada dos diferentes atores institucionais envolvidos na facilitação do 

acesso à habitação por parte das pessoas mais desprotegidas (ver página 

127). 

Princípio da 

cooperação 

O modelo de governação e acompanhamento assenta na necessidade de 

garantir a continuada articulação institucional e funcional entre o Município, as 

várias entidades interessadas, os beneficiários diretos e a população em 

geral, potenciando recursos e maximizando a eficácia das soluções a 

implementar. Na fase de candidaturas, o Município, mobilizando os recursos 

disponíveis, nomeadamente o apoio do IHRU, assegurará o apoio técnico 

necessário aos vários intervenientes na ELH, com vista a uma implementação 

bem-sucedida das soluções habitacionais programadas. 

Este princípio está implícito no objetivo específico Oe10. Dotar o Município 

das estruturas necessárias para a implementação e dinamização das medidas 

que concretizam a ELH da Covilhã e na medida 3.1 (ver páginas 107 e 127).  

Princípio da 

participação 

A elaboração da ELH obedeceu a um processo participado, que envolveu os 

atores locais e a população em geral. Foram preparados conteúdos de 

apresentação do 1.º Direito e da ELH que foram amplamente divulgados, quer 

com recurso às entidades locais, quer com recurso aos meios digitais da 

autarquia. O levantamento também foi desenvolvido numa perspetiva alargada 

a toda a comunidade. Por seu turno, as equipas de ação social e habitação do 

Município mantêm a proximidade e contacto direto com as pessoas e famílias 

que foram identificadas para integrar a ELH, assegurando o necessário 

envolvimento e apoio. No âmbito da ELH foi identificado um elevado número 

de pessoas vulneráveis em condição de sem abrigo e de violência doméstica 

(54 casos), integrando cerca de 30% dos agregados sinalizados. 

Este princípio está refletido na prioridade estratégica PE1. APOIAR e nas 

respostas habitacionais previstas nas medidas 1.1, 1.2 e 1.3 para as situações 

específicas (pessoas vulneráveis) (ver página 132). 

Princípio da 

equidade 

A elaboração da ELH foi um processo aberto a todas as potenciais entidades 

beneficiárias presentes no Concelho, que foram convidadas a participar e a 

contribuir, em função das suas capacidades, com soluções habitacionais 

próprias. Também os beneficiários diretos foram convocados para a resolução 

das suas carências habitacionais. Como expresso na presente ELH, o objetivo 

foi repartir equitativamente o esforço para a resolução das carências, 

assumindo naturalmente o Município, pelo seu papel liderante e estruturante 

na política de habitação local, um maior protagonismo. Assim, o montante 

global do investimento estimado para as medidas previstas na ELH 

corresponde a cerca de 15 milhões de euros. O investimento púbico, que tem 

como promotor a Câmara Municipal da Covilhã, ascende a cerca de 13 

milhões de euros e o investimento afeto aos proprietários (beneficiários 

diretos) a cerca de 2 milhões de euros. 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

139 

Este princípio encontra-se, pois, expresso na repartição do esforço financeiro 

previsto (ver páginas 133 a 135).  

Princípio da 

perequação 

A aplicação deste princípio será assegurada aquando da conceção e 

implementação das operações urbanísticas que enquadrem as soluções 

habitacionais preconizadas na ELH, sempre que estas envolvam entidades 

parceiras e e/ou vários proprietários, o que justifica a aplicação de 

mecanismos perequativos que assegurem uma distribuição equilibrada dos 

benefícios e dos encargos resultantes dessa operação urbanística, o que 

acontece na medida destinada a impulsionar a oferta de habitações em renda 

acessível.  

Este princípio está implícito no objetivo específico Oe7. Sensibilizar os 

proprietários e criar as condições regulamentares necessárias para o aumento 

de fogos em arrendamento acessível e na medida 2.2 (ver página 124).  

Princípio da 

reabilitação do 

edificado 

A reabilitação urbana e do edificado tem sido uma preocupação do Município 

que, tal como analisado no capítulo 3.4, através da definição de uma politica e 

estratégia próprias de reabilitação urbana, materializada na aplicação dos 

instrumentos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, e da 

consequente disponibilização de um conjunto de benefícios e apoios que 

visam estimular a reabilitação urbana e do edificado, bem como os previstos 

no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Esta opção também se materializa num 

conjunto de ações de reabilitação urbana recentes, enquadradas no PARU. 

Neste sentido, e assumindo a preferência assumida pelo 1.º Direto pela 

solução de reabilitação, que de resto vai ao encontro das opções da política 

pública dos solos e do ordenamento do território e urbanismo, a ELH da 

Covilhã privilegia as dinâmicas de reabilitação de edificado em detrimento de 

nova construção. 

Este princípio encontra-se expresso na prioridade estratégica PE2. ATRAIR e 

no objetivo específico Oe8. Garantir instrumentos operacionais de fomento à 

reabilitação urbana no Concelho. O Plano de Ação da ELH integra 4 medidas 

com enquadramento do Programa 1º Direito cuja solução habitacional é a 

reabilitação do edificado (ver página 111).  

Princípio do 

incentivo ao 

arrendamento 

É um dos objetivos desta ELH a dinamização e regulação do mercado de 

arrendamento. O Município estabelece como um dos objetivos estratégicos 

desta ELH a criação de condições favoráveis à emergência de dinâmicas mais 

favoráveis à oferta de habitações em regime de arrendamento acessível. A 

disponibilização dos novos fogos municipais, que serão criados e reabilitados 

com o apoio do 1º Direito, ocorrerá por via do arrendamento, neste caso, em 

regime de renda apoiada. 

Deste modo, este princípio está implícito nos objetivos específicos Oe1. 

Garantir a existência de um parque de habitação social com condições de 

dignidade habitacional e que potencie a inclusão social da população mais 

desfavorecida, no Oe2. Alargar a oferta de habitação municipal destinada à 

população mais desfavorecida e em risco de exclusão e nas medidas 1.1 e 

1.2. (ver páginas 117 e 118). 

Princípio das Este princípio será observado em todas as intervenções de reabilitação e de 
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acessibilidades construção, dando cumprimento à legislação em vigor que garante o direito à 

acessibilidade universal. De notar, ainda, que o diagnóstico desenvolvido 

identificou 5 pessoas portadoras de deficiência e 20 situações cuja condição 

indigna presente é a inadequação, correspondendo a situações onde a 

aplicação deste princípio assume uma relevância acrescida. 

Com este enquadramento, a aplicação do presente princípio está implícita na 

prioridade estratégica PE2. ATRAIR que se baseia na melhoria do habitat 

urbano “(…), procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso 

e sustentável das áreas urbanas e a garantia, para todos, de uma habitação 

condigna.” demonstrada no objetivo estratégico OE2. Promover mecanismos 

de facilitação de acesso à habitação, de incentivo geral à revitalização urbana 

e ao fomento da atratividade residencial e nas medidas de reabilitação de 

imóveis/frações (ver página 105 e 111). 

Princípio da 

sustentabilidade 

ambiental 

À semelhança do anterior, também este princípio está associado a todas as 

soluções habitacionais de reabilitação e de construção, cujos projetos 

respeitarão objetivos de eficiência energética e de descarbonização, 

aprofundando o percurso que vem já sendo seguido pelo Município nesta 

matéria. Da mesma forma, também na implementação das soluções serão 

aplicadas as boas práticas aplicáveis à construção civil, com a utilização de 

materiais e equipamentos adequados e duradouros, e a aplicação dos 

princípios da economia circular e de gestão sustentável dos resíduos de 

construção.  

Este princípio encontra-se expresso nas prioridades estratégicas PE1. 

APOIAR e PE2. ATRAIR no sentido de promover a melhoria do desempenho 

energético e ambiental dos edifícios. Surge diretamente explicitado nas 

medidas de reabilitação que estão associadas à melhoria do desempenho 

energético e ambiental dos edifícios (ver páginas 117, 118, 119, 121, 123 e 

124). 

Seguidamente, evidenciando as relações estabelecidas, apresenta-se uma matriz de 

correlação dos princípios do Programa 1º Direito com as prioridades estratégicas e as medidas 

e soluções habitacionais preconizadas na ELH da Covilhã:  
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Tabela 51. Intensidade de relação estabelecida entre as medidas que integram a ELH da Covilhã e os princípios do 
Programa 1º Direito 

Prioridades 
estratégicas  

Medida 
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PE1. 
APOIAR 

1.1. +  +   + +  + + + + 

1.2.      + +  + + + + 

1.3.      + +  +  + + 

1.4. +      +  +  + + 

1.5. +            

PE2. 
ATRAIR 

2.1.           + + 

2.2.        +    + 

2.3.  +           

2.4.  +           

PE3. 
HABITAR 

3.1.    + +        

3.2.     +        

3.3.     +        

 +  Relação estabelecida  
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5. MODELO DE GOVERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

5.1. Modelo de governação  

Os municípios, suportados nas suas equipas técnicas e operativas, são os principais agentes 

na implementação das políticas de habitação, beneficiando do conhecimento territorial dos 

problemas e da proximidade aos atores locais. Deste modo, desempenham um papel 

fundamental no desenho e implementação de estratégias que contribuam para a resolução das 

necessidades habitacionais, para a valorização do habitat e para a melhoria da qualidade de 

vida da população, numa sociedade mais inclusiva. 

A concretização da ELH promovida pelo Município da Covilhã pressupõe, por isso, a adoção de 

um modelo de governação capaz de enquadrar e agilizar o contexto operacional e de garantir, 

ao longo de todo o processo de implementação, uma articulação institucional e funcional 

adequada e que permita tirar o melhor partido das valências e potencialidades de cada 

entidade envolvida no processo. 

Como tal, torna-se imprescindível que o modelo organizacional promova interação e 

comunicação ativa entre os diferentes atores institucionais, bem como uma alocação adequada 

de recursos humanos, logísticos e financeiros nas diferentes fases dos processos de 

implementação, monitorização e avaliação da ELH. 

Tendo presente os desafios e os objetivos que revestem a ELH, procurando a eficácia e o 

sucesso da implementação da estratégia, o Município, enquanto entidade coordenadora do 

processo de implementação, monitorização e avaliação da ELH, estabelece uma estrutura de 

governação, baseada numa distribuição de responsabilidades, que se entende equilibrada e 

objetiva, e numa gestão partilhada, articulando as suas funções com os parceiros sociais do 

Concelho (Figura 28). 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

144 

 
Figura 28. Modelo de Governação da ELH da Covilhã. 

Fonte: SPI 

Ao executivo municipal é atribuída a responsabilidade de coordenação da implementação, 

contando para tal com o apoio de um gabinete especializado em matéria de habitação 

(constituído por uma equipa multidisciplinar com técnicos dos serviços municipais, 

nomeadamente de urbanismo e ação social). É este Gabinete que irá assegurar a 

operacionalização da ELH, em articulação próxima com as entidades estratégicas (Tabela 52), 

possuidoras de um papel ativo no apoio aos grupos de população mais vulneráveis, e do 

envolvimento de proprietários e promotores de habitação. 

Tabela 52. Entidades parceiras da ELH da Covilhã. 

Nível geográfico Entidades parceiras 

Parceiros Locais 
▪ UF / Juntas de Freguesia 

▪ Rede Social 

Parceiros 

regionais/nacionais 

▪ Instituto da Segurança Social – Serviço Local de atendimento 

▪ Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

Neste sentido, os múltiplos agentes identificados devem manter um diálogo contínuo, 

perspetivando sempre a criação de sinergias, que têm como foco a garantia da adequação da 

oferta habitacional ao perfil da procura e a melhoria do ambiente urbano. 

Operacionalização

Coordenação

Executivo Municipal 

(CM)

Gabinete de Apoio à 
Habitação

"HABITA"

(CM)

Entidades 
estratégicas 

(parceiros) / Rede 
Social

Proprietários/ 
moradores/ 

promotores de 
habitação
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Caberá também a este Gabinete promover, junto da população em geral (proprietários, 

moradores, promotores), a ELH e o conjunto de medidas proposto, e os apoios disponíveis. 

Para além da responsabilidade no desenvolvimento das candidaturas municipais ao Programa 

1.º Direito, esta estrutura técnica deverá garantir suporte técnico aos munícipes na 

formalização dos seus processos, o que engloba projetos de obras e candidaturas. 

Na tabela seguinte apresentam-se as responsabilidades partilhadas, associadas a cada uma 

das partes referenciadas, necessárias para a eficiente implementação da estratégia. 

Tabela 53. Responsabilidade no modelo de governação da ELH da Covilhã. 

Função Constituição Responsabilidades 

Coordenação Executivo municipal 

▪ Elaboração e aprovação da ELH; 

▪ Coordenação geral, supervisão e acompanhamento da 

implementação das medidas; 

▪ Articulação com entidades cofinanciadoras dos 

diversos programas de apoio; 

▪ Avaliação dos resultados da implementação e aferição 

de medidas de melhoria e/ou adaptação da ELH. 

Operacionalização 

Gabinete de apoio à 

habitação “HABITA” 

(CM) 

▪ Planeamento e implementação das medidas; 

▪ Elaboração das candidaturas do Município ao 

Programa 1º Direito, assim como a outros programas 

de financiamento; 

▪ Divulgação das ações decorrentes da ELH, através 

dos canais de comunicação do Município; 

▪ Informação, orientação e acompanhamento dos 

agregados que procuram habitação no Concelho ou 

que pretendam candidatar-se ao Programa 1º Direito 

ou a outros instrumentos de apoio à habitação; 

▪ Articulação direta com outras entidades estratégicas e 

proprietários de imóveis de habitação para a 

concretização das medidas da ELH; 

▪ Promoção de reuniões e momentos de trabalho 

colaborativo com as entidades parceiras; 

▪ Monitorização anual da implementação da ELH e 

elaboração de relatórios de monitorização. 

Entidades 

estratégicas 

▪ Apoio na implementação das medidas definidas na 

ELH; 

▪ Participação nas reuniões e momentos de trabalho 

colaborativo com o Gabinete Habita, no âmbito das 

iniciativas de apoio à habitação; 

▪ Elaboração e/ou colaboração na elaboração de 

candidaturas às fontes de financiamento mais 
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Função Constituição Responsabilidades 

adequadas; 

▪ Apoio à monitorização anual da implementação da 

ELH, através da disponibilização de informação 

relevante; 

Proprietários de 

imóveis de 

habitação 

▪ Apresentação de candidaturas ao abrigo do Programa 

1.º Direito e/ou colaboração na sua elaboração; 

▪ Implementação das medidas previstas na ELH; 

▪ Apoio à monitorização anual da implementação da 

ELH, através da disponibilização de informação 

relevante. 

Durante o período de implementação da ELH da Covilhã, está previsto o envolvimento regular 

dos diferentes parceiros atores locais, através de reuniões de trabalho que permitirão a 

colaboração e partilha no processo. Assim, estão previstos os seguintes momentos de trabalho: 

▪ Reuniões de coordenação da ELH, com periocidade semestral, envolvendo o executivo 

municipal e o responsável da Equipa do Gabinete “HABITA”, tendo como objetivo planear 

e garantir a execução das medidas e avaliar metas de resultado alcançadas. Pretende-se 

nestas reuniões, para além da avaliação da implementação das medidas, discutir pontos 

críticos e encontrar respostas para eventuais necessidades de introduzir melhorias ou 

retificação da trajetória de implementação da ELH. 

Sempre que necessário, o Gabinete fará o reporte dos novos pedidos de apoio ao 1.º 

Direito por parte de beneficiários diretos, no sentido de agilizar o processo de 

candidatura ao IHRU. 

▪ Reuniões de operacionalização da ELH, com periocidade anual, com a presença de 

entidades parceiras envolvidas, sempre que se justificar, tendo em vista estabelecer 

um ponto de situação das medidas implementadas (com principal enfoque para as 

medidas complementares) e a articulação da atuação entre estas e as equipas do 

Município. Pretende-se que, nestas reuniões, se efetue, em conjunto, uma identificação 

dos pontos críticos e necessidades de melhoria para reportar ao executivo municipal 

(responsável pela coordenação da ELH). 

Tendo presente as responsabilidades da Equipa da Habitação “HABITA”, estrutura de ligação 

com os parceiros e proprietários privados/comunidade local, prevê-se a formalização de um 

posto/horário de atendimento público que garanta uma proximidade permanente com o público, 

o desenvolvimento de ferramentas de apoio e a concretização de uma campanha de 

sensibilização e informação sobre os apoios à habitação. 
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Prevê-se momentos de sensibilização e partilha com os proprietários, através da realização de 

sessões de informação sobre a ELH, com periocidade anual, abertas à comunidade, com o 

objetivo de divulgar a ELH e o conjunto de medidas e apoios disponível, assim como mobilizar 

proprietários de imóveis de habitação (beneficiários diretos e outras entidades beneficiárias 

locais) para a reabilitação e para a inclusão de imóveis no mercado de arrendamento, tirando 

partido dos instrumentos existentes. 

Além destes momentos de trabalho, está também planeada a elaboração de um relatório de 

monitorização e avaliação da ELH, com uma periodicidade anual, a realizar pela equipa 

“HABITA” com informação relevante sobre a implementação da ELH e os resultados obtidos. 

 

5.2. Mecanismos de monitorização e avaliação 

Como abordado anteriormente, para além das responsabilidades ao nível da coordenação e 

dinamização da implementação da ELH, o Município deverá promover a monitorização regular 

e a avaliação da implementação desta estratégia, apoiando-se no contributo, também ele 

programado, dos restantes parceiros. 

O acompanhamento próximo e regular da implementação da ELH permite aferir a sua 

pertinência e eficácia, identificar aspetos críticos e desvios, e possibilitar, se necessário, a 

introdução de ajustamentos atempados aos projetos. A rápida identificação de desvios à 

programação e/ou aos resultados esperados poderá permitir a sua correção, garantindo o 

cumprimento das metas estabelecidas, assim como uma maior economia de recursos e 

maximização de resultados.  

A fim de garantir a existência de informação regular sobre as necessidades de habitação do 

Concelho, assim como sobre os resultados alcançados com a implementação da ELH, será 

necessário definir um conjunto de indicadores para a monitorização, assim como para as metas 

a atingir no âmbito da ELH. 

Na tabela seguinte são apresentados os indicadores propostos para a monitorização e 

avaliação da ELH.  
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Tabela 54. Indicadores propostos para a monitorização e avaliação da ELH da Covilhã. 

Indicadores a aferir 
Situação de 

partida 
Meta 

(2026) 
Meio de 
aferição 

Número de fogos do Município de habitação social 
reabilitados 

0 115 Município 

Número de agregados familiares realojados em unidades 
residenciais 

0 35 Município 

Número de candidaturas apresentadas ao 1º Direito 
(beneficiários diretos) 

0 19 Município 

Número de fogos disponibilizados na bolsa do Programa de 
Arrendamento Acessível 

0 72 Município 

Número de ORU no Concelho aprovadas 0 27 Município 
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Anexo I | Programas de Financiamento 

Fontes de financiamento para soluções habitacionais: 

: Programa 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

Programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que 

vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade 

financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Destinado a 

diferentes entidades públicas e privadas, integra apoios com comparticipação não 

reembolsável numa percentagem estabelecida dos investimentos em diferentes 

soluções.  

: Instrumento financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

Instrumento financeiro que mobiliza as dotações aprovadas pelos Programas 

Operacionais Regionais (POR), do Continente e das Regiões Autónomas, e do 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), 

com os objetivos de revitalizar as cidades, apoiar a revitalização física do espaço 

dedicado a comunidades desfavorecidas e apoiar a eficiência energética na habitação. 

O apoio é concedido na modalidade de empréstimo, sendo o acesso ao mesmo feito 

através das entidades bancárias aderentes. 

: Programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível  

Programa que contempla um empréstimo de longo prazo, destinado ao financiamento 

de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que 

após a reabilitação se destinem predominantemente a fim habitacional, devendo as 

frações habitacionais e respetivas partes acessórias destinar-se a arrendamento em 

regime de renda apoiada ou condicionada ou em qualquer outro regime de 

arrendamento, desde que o valor da renda praticada não exceda o valor da renda 

condicionada do fogo, nos termos do presente regulamento. Entende-se que um 

edifício se destina predominantemente a fim habitacional quando as frações não 

habitacionais que se destinem a comércio ou serviços se situem num piso térreo. 

: Programa de Arrendamento Acessível (PAA) 

Programa de política de habitação que visa promover uma oferta alargada de habitação 

para arrendamento abaixo dos valores de mercado, contribuindo para que estes sejam 

mais ajustados face aos rendimentos das famílias. O PAA é um programa de adesão 

voluntária para ambas as partes, senhorios e arrendatários, aplicável a novos contratos 

de arrendamento e suas renovações. A lógica do programa é a de uma contrapartida 

com vantagens para ambas as partes: os senhorios que aceitem colocar os seus 
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imóveis no programa com rendas reduzidas têm garantida a isenção de IRS ou IRC 

sobre as rendas; os arrendatários têm acesso a uma habitação a custos mais 

acessíveis, compatíveis com o seu rendimento. 

: Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

Dá resposta às situações de agregados familiares que ficam privados das suas 

habitações, ou que estão em risco iminente de ficar nessa situação, em virtude de 

factos imprevisíveis ou excecionais, nomeadamente desastres naturais (inundações, 

sismos, incêndios) ou fenómenos de migrações coletivas. Assenta na concessão de 

apoio aos agregados familiares para a reconstrução dos seus percursos residenciais. 

: Programa Porta 65 Jovem 

Concede apoio financeiro ao arrendamento de habitação para residência permanente a 

jovens. Este programa será revisto, reforçado e compatibilizado com o Programa de 

Arrendamento Acessível. 

: Programa Casa Eficiente 2020 

Concede empréstimo em condições favoráveis a operações que promovam a melhoria 

do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com especial enfoque 

na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos resíduos urbanos. 

: Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

É um Fundo Especial de Investimento Imobiliário, fechado e de subscrição particular, 

orientado para o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis e para a 

promoção do arrendamento, tendo em vista a regeneração urbana e o repovoamento 

dos centros urbanos. Tem como princípios de intervenção a sustentabilidade 

económica e rentabilidade dos investimentos, um forte controlo do risco, a 

transparência, o rigor informativo e a proteção dos investidores, e como principal 

objetivo um investimento mínimo de 60% da área reabilitada destinado ao 

arrendamento para habitação permanente, a disponibilizar em condições que permitam 

o acesso da classe média, e o investimento restante em área destinada ao comércio e 

serviços tradicionais e a outras tipologias de habitação, regras de afetação que devem 

verificar-se tanto em termos globais como por município. 

: Regime do arrendamento apoiado 

Regime aplicável às habitações detidas, a qualquer título, por entidades das 

administrações direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias 

locais, do setor público empresarial e dos setores empresariais regionais, 

intermunicipais e municipais, que por elas sejam arrendadas ou subarrendadas com 

rendas calculadas em função dos rendimentos dos agregados familiares a que se 
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destinam. Este regime aplica-se, ainda, ao arrendamento de habitações financiadas 

com apoio do Estado que, nos termos de lei especial, estejam sujeitas a regimes de 

renda fixada em função dos rendimentos dos arrendatários. 

Fontes de financiamento para soluções complementares: 

: Portugal 2020 - Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização 

(POCI) - Capacitação da Administração Pública / PI 11.1. 

Apoio do FSE para operações com vista à (1) melhoria da eficiência interna e da 

capacidade institucional da Administração Pública, enquanto elementos de suporte à 

implementação de melhores respostas às necessidades de cidadãos; (2) ações de 

formação dos trabalhadores em funções públicas associadas a projetos de 

modernização administrativa e à implementação de reformas governamentais em 

áreas-chave. 

: Portugal 2020 – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE)  

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego – Apoio do FSE a entidades 

privadas, entidades da economia social e entidades com competência de política 

pública na área temática das iniciativas de inovação e empreendedorismo social (IIES) 

de elevado potencial de impacto. Tem como objetivos: estimular uma maior 

experimentação e diversificação na prestação de serviços públicos, através da 

validação de novas intervenções ou a implementação em escala de intervenções 

existentes em domínios de políticas públicas; desenvolver um maior conhecimento 

sobre os custos dos problemas sociais e promover a cultura de prestação de serviços 

públicos orientada para os resultados e para a melhoria contínua do seu desempenho. 

: Portugal 2020 – CENTRO 2020 – Eixo Prioritário 6 – Afirmar a sustentabilidade dos 

recursos 

Tem como principais objetivos apoiar a transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono em todos os setores, proteger o ambiente e promover a eficiência 

no uso dos recursos. Neste contexto, será dada prioridade à promoção da eficiência 

energética e da utilização das energias renováveis nas empresas, nas infraestruturas 

públicas e no setor da habitação, à promoção de estratégias de baixa emissão de 

carbono para todos os tipos de territórios e à melhoria da qualidade do ambiente 

urbano. 
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: Portugal 2020 – CENTRO 2020 – Eixo Prioritário 8 – Reforçar a capacitação 

institucional das entidades regionais 

Tem como objetivo o reforço da capacitação institucional e interinstitucional, com a 

modernização da administração pública (local e regionalmente desconcentrada) e com 

o incentivo ao uso das TIC na ligação entre os cidadãos e a administração pública. 

: Portugal 2020 – CENTRO 2020 – Eixo Prioritário 9 – Reforçar a rede urbana 

A intervenção de requalificação urbana dos centros de nível superior do sistema urbano 

da região é uma das grandes tipologias de intervenção que se pretende apoiar no 

quadro deste eixo. Além desta tipologia de intervenção, serão apoiadas iniciativas 

referentes à promoção da mobilidade sustentável, bem como as intervenções de 

promoção da coesão social de áreas urbanas degradadas. 
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Anexo II | Pressupostos para a elaboração da estimativa de investimento (por medida) 

Prioridades 
estratégicas 

Medidas 
Estimativa de 
investimento 

Apuramento 

PE1. 
APOIAR 

1.1. Melhorar as condições do parque habitacional 

social municipal ocupado. 
1 457 000 € 

Estimativa para reabilitação de 83 fogos 

▪ Reabilitação de habitações sociais ocupadas (Valor mediano de intervenção para obras interiores - Portaria n.º 303/2019): Custo de referência – 150 €/m²; 

▪ Tipologias e número de fogos definidos pela dimensão dos agregados familiares abrangidos pela medida e que residem em habitação municipal: 6 T1, 31 T2, 40 
T3 e 6 T4; 

▪ Área do fogo estabelecida conforme o 4.º ponto da Portaria n.º 65/2019 (habitações de custos controlados): T1 = 73 m2; T2 = 95 m2; T3 = 117 m2; e T4 = 128 m2; 

> Custo da empreitada: 83 fogos ((6 x 73 m²) + (31 x 95 m²) + (40 x 117 m²) + (6 x 128 m²)) x 150 €/m² = 1 324 650 € 

> Custo do projeto e fiscalização (10% do custo da empreitada) = 132 465 € 

> Custo total = 1 324 650 € + 132 465 € = 1 457 115 € (≈ 1 457 000 €) 

1.2. Alargar a oferta de habitação municipal para 

arrendamento apoiado. 
826 000 € 

Estimativa para reabilitação de 32 fogos 

▪ Reabilitação de habitações sociais desocupadas (Valor mediano de intervenção para obras interiores - Portaria n.º 303/2019): Custo de referência – 150 €/m²; 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais: Custo de referência – 1107 €/m² (Preço máximo aplicável à reabilitação nos termos do regime de habitação 
de custos controlados, Decreto-Lei n.º 81/2020); 

▪ Tipologias e número de fogos definidos pela dimensão dos agregados familiares abrangidos pela medida e que solicitaram apoio social para realojamento em 
habitação municipal ou que residem em habitação social na condição de sobrelotação: 19 T2, 9 T3 e 4 T4; 

▪ Área do fogo estabelecida conforme o 4.º ponto da Portaria n.º 65/2019 (habitações de custos controlados): T2 = 95 m2; T3 = 117 m2; e T4 = 128 m2; 

> Custo da empreitada: 30 fogos desocupados em habitação social ((19 x 95 m²) + (9 x 117 m²) + (2 x 128 m²)) x 150 €/m² = 467 100 € 

> Custo da empreitada: 2 fogos desocupados de habitação ((2 x 128 m²)) x 1107 €/m² = 283 392 € 

> Custo do projeto e fiscalização (10% do custo da empreitada) = 75 049 € 

> Custo total = 467 100 € + 283 392 € + 75 049 = 825 541 € (≈ 826 000 €) 

1.3. Criar unidades residenciais em fogos reabilitados 

para pessoas em situação intermédia de dependência. 
3 111 000 € 

Estimativa para a reabilitação de 17 imóveis com capacidade para 35 unidades residenciais 

▪ Número de agregados familiares a realojar em unidades residenciais em resultado da situação de intermédia dependência, da condição de precariedade ou de 
serem pessoas idosas ou portadoras de deficiência: 35 agregados familiares; 

▪ Tipologias a promover nos 17 imóveis da bolsa de edifícios/frações autónomas livres municipais afetas ao uso habitacional e da bolsa de outros edifícios e 
instalações livres desocupados, de acordo com a dimensão dos agregados familiares: 35 T1; 

▪ Área do fogo estabelecida conforme o 4.º ponto da Portaria n.º 65/2019 (habitações de custos controlados): T1 = 73 m2 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais: Custo de referência – 1107 €/m² (Preço máximo aplicável à reabilitação nos termos do regime de habitação 
de custos controlados, Decreto-Lei n.º 81/2020); 

> Custo da empreitada: 17 imóveis com 35 frações ((35 x 73 m²)) x 1107 €/m² = 2 828 385 € 

> Custo do projeto e fiscalização (10% do custo da empreitada) = 282 839 € 

> Custo total = 2 828 385 € + 282 839 € = 3 111 224 € (≈ 3 111 000 €) 

1.4. Reabilitar ou adequar o parque habitacional privado 

sem condições dignas de habitabilidade. 
1 930 000 € 

Estimativa para a reabilitação de 19 fogos do parque habitacional privado 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais: Custo de referência – 1107 €/m² (Preço máximo aplicável à reabilitação nos termos do regime de habitação 
de custos controlados, Decreto-Lei n.º 81/2020); 

▪ Tipologias e número de fogos definidos pela dimensão dos agregados familiares abrangidos pela medida: 10 T1; e 9 T2; 

▪ Área do fogo estabelecida conforme o 4.º ponto da Portaria n.º 65/2019 (habitações de custos controlados): T1 = 73 m2; T2 = 95 m2; 



ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DA COVILHÃ 

 

 

 

155 

Prioridades 
estratégicas 

Medidas 
Estimativa de 
investimento 

Apuramento 

> Custo da empreitada: 19 fogos ((10 x 73 m²) + (9 x 95 m²)) x 1107 €/m² = 1 754 595 € 

> Custo do projeto e fiscalização (10% do custo da empreitada) = 175 460 € 

Custo total = 1 754 595 € + 175 460 € = 1 930 055 € (≈ 1 930 000 €) 

1.5. Criar um regulamento de municipal que apoie as 

famílias nas despesas relacionadas com a habitação. 

Não 
determinado 

Não aplicável. 

PE2. 
ATRAIR 

2.1. Criar uma oferta pública de habitação em renda 

acessível por via da reabilitação. 
7 365 000 € 

Estimativa para a criação de 72 fogos em bolsa de habitação municipal em regime de arrendamento acessível 

▪ Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais: Custo de referência – 1107 €/m² (Preço máximo aplicável à reabilitação nos termos do regime de habitação 
de custos controlados, Decreto-Lei n.º 81/2020); 

▪ Tipologias e número de fogos definidos pela dimensão dos agregados familiares abrangidos pela medida: 36 T1, e 36 T2; 

▪ Área do fogo estabelecida conforme o 4.º ponto da Portaria n.º 65/2019 (habitações de custos controlados): T1 = 73 m2; T2 = 95 m2; 

> Custo da empreitada: 72 fogos ((36 x 73 m²) + (36 x 95 m²)) x 1107 €/m² = 6 695 136 € 

> Custo do projeto e fiscalização (10% do custo da empreitada) = 669 514 € 

> Custo total = 6 695 136 € + 669 514 € = 7 364 650 € (≈ 7 365 000 €) 

2.2. Estimular o reforço da oferta de habitação em renda 

acessível por via do investimento privado. 

Não 
determinado 

Não aplicável. 

2.3. Promover a operacionalização da estratégia de 

reabilitação urbana do Concelho. 
54 000 € ▪ Estimativa para aquisição de serviços 

2.4. Delimitar zonas críticas de pressão urbanística. 
Não 

determinado 
▪ Alocação de 2 RH interno ao Gabinete, pelo período de 1 ano (cerca de 20% do tempo do RH) 

PE3. 
HABITAR 

3.1. Criar um gabinete dedicado à implementação da 

ELH e acompanhamento dos beneficiários (HABITAR - 

Gabinete de apoio à habitação). 

Não 
determinado 

▪ Alocação de 2 RH internos ao Gabinete pelo período de execução da ELH - 6 anos (cerca de 20% do tempo dos RH) 

3.2. Criar as ferramentas de apoio para a 

implementação, monitorização e avaliação da ELH. 
50 000 € ▪ Estimativa para aquisição de serviços 

3.3. Campanha de sensibilização e informação sobre a 

ELH e outros apoios ao arrendamento e reabilitação. 
20 000 € ▪ Estimativa para aquisição de serviços 
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Anexo III. Carta de compromisso ELH 

 

CARTA DE COMPROMISSO ELH 

(Implementação da Estratégia Local de Habitação da Covilhã) 

 

 

No dia ___ de _________ de ____, reunidos na Câmara Municipal da Covilhã, os abaixo 

assinados, subscrevem integralmente, na sua forma e conteúdo, o presente documento. 

Considerando que: 

▪ A habitação é um bem essencial à vida das pessoas e um direito fundamental 

constitucionalmente consagrado, transversal e sensível às dinâmicas verificadas na 

esfera territorial, demográfica, social e económica;  

▪ A habitação está fortemente relacionada com a qualidade de vida das populações, 

como causa e efeito da mesma; 

▪ A provisão de respostas adequadas, inclusivas e sustentáveis a nível habitacional, 

adaptadas às especificidades e necessidades de cada território e das suas populações, 

assume-se como fator chave para a coesão social e para a sustentabilidade e 

competitividade urbana; 

▪ Persistem problemas de natureza estrutural aos quais ainda é necessário atender, 

nomeadamente ao nível de:  

▪ Acesso à habitação por parte da população; 

▪ Equilíbrio entre os vários segmentos de ofertas habitacionais e na 

funcionalidade global do sistema;  

▪ Qualificação do edificado e coesão socioterritorial. 

A presente Carta de Compromisso visa estabelecer as bases da cooperação no domínio da 

habitação, entre o Município da Covilhã e as entidades estratégicas ao nível local e supralocal, 

através da implementação da monitorização da Estratégia Local de Habitação (ELH), de 

acordo com o modelo de governação nela aprovado. 
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Os abaixo assinados, no cumprimento do papel assumido na implementação e execução da 

ELH, definem as seguintes orientações que, a partir da data de assinatura, se comprometem a 

observar no contexto das suas responsabilidades, tarefas e atividades: 

PONTO 1. Objeto e modalidade 

1. A ELH será implementada pelo Município em estreita parceria com as demais 

entidades signatárias da presente Carta de Compromisso, assim como de outras que 

venham a identificar-se como essenciais e que poderão posteriormente aderir. 

2. Os signatários da presente Carta de Compromisso comprometem-se a assegurar a 

implementação da ELH, nomeadamente das suas medidas e modelo de governação e 

monitorização. 

PONTO 2. Modelo de Governação 

1. Para a implementação da ELH é adotado um modelo de governação simples e flexível, 

baseado no papel basilar assumido pelo Município da Covilhã e na rede de parceiros 

sociais do Concelho.  

2. Ao nível da coordenação, a responsabilidade é assumida exclusivamente pelo 

Município, através do seu executivo. 

3. Ao nível operacional, a responsabilidade mantém-se centrada no Município, no 

gabinete próprio criado para o efeito (HABITA - Gabinete de Apoio à Habitação, uma 

unidade multidisciplinar com técnicos dos serviços municipais de urbanismo e ação 

social, entre outros que permanente ou pontualmente trabalhem com/no Gabinete). 

4. As responsabilidades dos parceiros são as estabelecidas no documento da ELH. 

PONTO 3. Obrigações 

1. Os signatários são responsáveis pelo cumprimento e plena execução da ELH, assim 

como pela disponibilização dos recursos necessários à implementação das medidas. 

2. Os signatários comprometem-se a participar nos momentos de trabalho programados 

no âmbito do Modelo de Governação. 

3. As entidades signatárias são responsáveis por assegurar os meios técnicos, físicos e 

financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento das medidas, 

nomeadamente, através da apresentação de candidaturas às fontes de financiamento 

adequadas, das quais se destaca o Programa 1º Direito. 
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Covilhã, ______de _______________ de _____ 

Os representantes legais: 

Município da Covilhã, 

 

---------------------------------------------------------------- 

(cargo) 

 

Entidade _______________________ 

 

------------------------------------------------------------------- 

(cargo) 
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