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A IMPORTÂNCIA E ENQUADRAMENTO DO 
FOMENTO À HABITAÇÃO 
• Direito à Habitação – uma necessidade fundamental 
De qualquer cidadão para ter uma vida condigna • 
Objectivos de fomento à habitação: 
- Combate à pobreza; 
- Melhoria do nível das populações; 
- Estabilidade e equidade social; 
- Factor de coesão nacional. 
• O Governo lançou o Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação, focalizado no fomento à 
Habitação: - Fazer face à escassez de oferta de habitação 
Acessível à grande maioria da população; 
- Objectivo de construção de habitações sociais nos 
Próximos 4 anos; - Necessidade de um plano e de uma 
Estratégia de financiamento adequados aos avultados 
Investimentos necessários para atingir aqueles 
Objectivos. 
ENVOLVIMENTO DO SECTOR BANCÁRIO/ 
FINANCEIRO NO FOMENTO À HABITAÇÃO 
• O sector bancário deverá representar um papel 
Importante no apoio às políticas do Governo para o 
Sector da habitação 
• Apresentamos duas abordagens típicas de 
Envolvimento do sector financeiro no fomento de 
Programas de habitação promovidas por alguns países 
De economia de mercado e uma sugestão ajustada aos 
Objectivos do Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação: 
- Abordagem 1: Bonificação de juros no crédito à 
Habitação; 
- Abordagem 2: Renda garantida; 
- Sugestão sobre o financiamento do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação 
ABORDAGEM 1: BONIFICAÇÃO DE JUROS NO 
CRÉDITO À HABITAÇÃO 
• Experiência com sucesso no fomento à habitação em 
Economias desenvolvidas; 
• Necessidade de selecção criteriosa sobre beneficiários 
Dos juros bonificados; 
• Necessidade de eficiência no processo administrativo 
E legal tendente à constituição de hipotecas; 
• Perigo de encarecimento de casas de baixa renda; 
• Perigo de exposição dos bancos ao risco de crédito 
Elevado (suprime). 
ABORDAGEM 2: MECANISMO DE RENDA 
GARANTIDA 
Redução do risco de crédito; • Necessidade de 
promover eficiência ao nível dos custos: 
Negociação de contratos; 



Fiscalização; 
• Aposta em tecnologia com preços mais competitivos; 
• Forte necessidade de funding 
(Fundos); 
• Necessidade de selecção criteriosa dos beneficiários 
De arrendamento; 
Difícil execução financeira; 
• Elevada carga administrativa que se reflectirá nos 
Custos. 
• Existência de enquadramento legal; 
Subscrição do Fundo: 
Estado – (10%-25%); 
B. Nacionais – (10%- 25%); outros investidores – 
Restante; • Subscrição por tranches em função das 
Necessidades; 
• Rentabilidade do fundo superior aos DP's; Prazo do 
Fundo – a definir; 
• Tipo de Fundo – fechado até ao montante total do 
Investimento; DP'S transaccionavam; 
• Enquadramento fiscal e cambial favorável; 
• Redução do risco de crédito; 
• Selecção mais rápida, com menos custos e mais 
Criteriosa dos beneficiários do activo do Fundo; 
• Base muito maior de financiadores, o que permite 
Menor esforço financeiro por investidor maior 
Potencial de sucesso na captação dos recursos 
Financeiros; 
• Parceria Estado/Soe. Gestora (com competências nas 
Várias fases de desenvolvimento de projectos Real 
Estate): 
(i) Gestão e acompanhamento dos projectos do Fundo; 
(ü) Promover as melhores práticas ao nível da eficiência 
Nos custos financeiros e administrativos; 
Apoio ao Estado na estruturação financeira do 
Fundo Necessidade de fixação de rentabilidade do Fundo de 
Forma a atrair investidores (em função da estruturação 
Financeira do fundo); 
• Envolvimento de investidores nacionais em projecto 
De desígnio nacional com rentabilidade e benefícios 
Fiscais atractivos (equidade); 
• Possibilidade de introdução de flexibilidade do 
Modelo (aquisição de imóveis, etc.); 
• Capacidade de implementação no curto prazo. 


