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Caros Senhores,
Temos o prazer de apresentar o documento “Programa de Apoio ao Acesso
à Habitação – 1º Direito no concelho do Cadaval – Relatório Final” de
acordo com o programa de trabalhos estipulado no âmbito do trabalho
“Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito no concelho do
Cadaval”.
O documento sistematiza a análise e o diagnóstico global atualizado das
carências habitacionais do concelho do Cadaval, à luz do programa 1.º
Direito, assim como a Estratégia e eleição das soluções habitacionais e o
Modelo de Governação, Monitorização e Comunicação, no âmbito do
Programa 1.º Direito.
Ficamos à disposição para o esclarecimento de qualquer questão.
Atentamente,

Paulo Madruga
Associate Partner
| EY-Parthenon Portugal
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Glossário
BD – Beneficiário Direto
CMC – Câmara Municipal do Cadaval

DGPJ – Direção-Geral da Política da Justiça
ELH – Estratégia Local de Habitação
HCC – Habitação a Custos Controlados
IAS - Indexante dos Apoios Sociais
IGT – Instrumentos de Gestão Territorial

IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
INE – Instituto Nacional de Estatística
ISS – Instituto de Segurança Social
NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial
NGPH – Nova Geração de Políticas de Habitação

RAB – Rendimento Anual Bruto
RMM – Rendimento Médio Mensal
RMUE – Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
SIEJ – Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça
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Introdução
O presente documento responde ao Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação – 1.ºDireito- no
concelho do Cadaval e tem como intuito a
definição e implementação de uma estratégia
detalhada, responsável por apontar um conjunto
de soluções que representem uma resposta clara
às pessoas que vivem em “condições
habitacionais indignas e que não dispõem de
capacidade financeira para suportar o custo do
acesso a uma habitação adequada” (Decreto-Lei
nº 37/2018, de 4 de junho e alterações
seguintes), no concelho do Cadaval.

soluções previstas no Decreto Lei n.º37/2018
(que enquadra o Programa 1.º Direito). Fruto de
um trabalho de proximidade com o Município foi,
assim, possível eleger um conjunto de eixos
estratégicos e de linhas de atuação suportados
por uma visão orientadora vocacionada para a
melhoria das condições habitacionais das famílias
residentes no concelho do Cadaval, com
particular enfoque nas situações de maior
vulnerabilidade, priorizando as soluções de
reabilitação e a dinamização do parque
habitacional existente, no horizonte de 2026.

A metodologia utilizada para a elaboração da
presente ELH está organizada em duas fases
principais: Diagnóstico atualizado das carências
habitacionais e Definição da Estratégia Local para
a Habitação.

No presente relatório encontra-se também a
proposta de formulação do modelo de
governação, monitorização e comunicação que a
implementação de uma estratégia deste
significado necessita e ainda a convergência das
suas propostas para com os princípios do
Programa 1.º Direito.

Numa primeira fase, desenvolveu-se um trabalho
de mobilização de vários elementos
caracterizadores das condições e características
habitacionais existentes no Município, tendo sido
realizada uma análise extensa sobre documentos
temáticos, setoriais e estratégicos, utilizando
também um conjunto de dados estatísticos
específicos referentes à realidade do Município e
à envolvente considerada relevante para o estudo
(País, Região, Sub-região).
O diagnóstico realizado procurou ainda
internalizar uma série de contributos relevantes
provenientes das reuniões de trabalho realizadas,
constituindo-se estes como um importante
auxiliar no desenvolvimento de um documento
mais ajustado à realidade do território e das
pessoas do Cadaval, a qual permitiu imprimir
alguma análise de perceção e de pendor mais
qualitativo sobre as dinâmicas habitacionais do
Município.

Em concreto, o documento está dividido em
quatro partes, todas elas interligadas, baseadas
na metodologia desenhada pela EY-Parthenon
para a definição de Estratégia Local de Habitação
ao abrigo do Programa 1.º Direito (2019):
Diagnóstico das carências habitacionais,
Estratégia e soluções habitacionais a mobilizar, o
Modelo de governação, monitorização e
comunicação e o Enquadramento da estratégia
nos princípios do 1.º Direito.
No seu conjunto a Estratégia Local de Habitação
apresentada tem como principal objetivo
contribuir para a melhoria das condições
habitacionais das famílias, oferecendo uma
melhor qualidade de vida, principalmente à
população mais vulnerável e com menos
recursos.

Note-se, porém, que as conclusões do diagnóstico
não refletem ainda o impacto do surto do novo
coronavírus. Este é, contudo, um evento com
potencial acelerador da consolidação de
tendências e, igualmente, transformador da
economia e das sociedades, onde as dinâmicas de
rendimento das famílias podem ter reflexos
significativos, sobretudo nos grupos mais
vulneráveis.
De seguida, tendo em conta as carências
identificadas na fase de diagnóstico, definiu-se
um conjunto de soluções e prioridades a eleger no
âmbito do Programa 1.º Direito. A definição das
soluções, prioridades e entidades a mobilizar
resultou de uma reflexão estratégica realizada em
conjunto com o Município, considerando as
7 | EY-Parthenon
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Enquadramento do projeto e metodologia
Breve introdução
Prioridades nacionais salientam a Habitação
As profundas transformações que globalmente se
têm desenvolvido colocam desafios consideráveis
às dinâmicas habitacionais. Novas exigências são
colocadas quer pelos residentes e pelos novos
modos de habitar, quer pelos intervenientes no
setor, onde o papel do Estado e de outros
agentes exigem uma mudança de paradigma nas
políticas de Habitação. Estas mudanças estão
patentes nas prioridades políticas nacionais que
têm salientado como fundamental o acesso
universal a uma habitação adequada.
A Nova Geração de Políticas de Habitação (RCM
n.º50-A/2018, de 2 de maio) introduz um sentido
estratégico diverso do anterior quadro de apoios,
políticas e instrumentos que a problemática do
acesso à habitação em Portugal preconizava:
centrada nas pessoas, orientada para o acesso a
uma habitação adequada, privilegiando a
reabilitação e o arrendamento e um modelo de
governança participado e integrado, esta política
proativa formalizou-se através de um vasto
conjunto de novos instrumentos e programas que
têm vindo a ser operacionalizados ao longo dos
últimos dois anos.
O Programa 1.º Direito e o desafio das ELH
O programa foi criado em 2018 para dar “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.” (in
DLn.º37/2018, de 04/06).
Partindo da necessidade de diagnosticar as
situações habitacionais indignas existentes, este
programa pressupõe a construção da estratégia
local de habitação do Município (ELH). Esta ELH
irá enquadrar a validação de todos os apoios
financeiros a conceder no território municipal no
âmbito do 1.º Direito.
A relevância do atual documento é assim
significativa, servindo de referencial estratégico
aquando da verificação futura da conformidade
estratégica de todas as candidaturas que vierem
a ser apresentadas (proprietários privados,
públicos, …) e que visem mobilizar os apoios
disponíveis no 1º Direito para operacionalizar as
soluções habitacionais eleitas e priorizadas pelo
Município.

A Habitação enquanto prioridade nacional
“A habitação é um bem essencial à vida das
pessoas e um direito fundamental
constitucionalmente consagrado. A reabilitação é,
atualmente, um tema incontornável, quer se fale
de conservação do edificado, eficiência material,
qualificação ambiental, desenvolvimento
sustentável, ordenamento do território,
preservação do património ou coesão
socioterritorial. Ambas assumem -se, assim, como
instrumentos chave para a melhoria da qualidade
de vida das populações, para a qualificação e
atratividade dos territórios construídos e para a
promoção da sustentabilidade no
desenvolvimento urbano.”

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, 2
de maio

Uma dimensão renovada nas Políticas
Habitacionais
privilegia a
reabilitação e o
arrendamento

orientada para o
acesso universal a
uma habitação
adequada

Centro
nas
pessoas
modelo de
governança
multinível, integrado,
descentralizado e
participado

política
proativa

Fonte: EY–Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao
abrigo do Programa 1º Direito, 2019
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Enquadramento do projeto e metodologia
Objetivos e âmbito
O objetivo do trabalho consiste na identificação
das características e número de situações de
pessoas e famílias em condições habitacionais
indignas e na definição de uma estratégia de
atuação ao abrigo do Programa público 1.º
Direito. Esta estratégia de atuação permitirá
mobilizar apoios financeiros por parte quer de
beneficiários diretos (pessoas vulneráveis e
proprietários de núcleos precários e degradados)
quer de outras entidades (Câmara Municipal,
Estado através da DGTF, Regiões Autónomas,
associações de municípios, empresas públicas,
3.º Sector, associações de moradores e
proprietários de frações situadas em núcleos
degradados), conforme os artigos 10.º, 11.º,
12.º e 26.º do DL n.º 37/2018 e alterações
seguintes.

O diagnóstico aborda a verificação da 1.ª
condição de elegibilidade para o Programa 1.º
Direito: “Viva em condições indignas”, que
corresponde a 4 critérios: Precariedade;
Insalubridade e insegurança; Sobrelotação;
Inadequação. Estas condições são ainda cruzadas
com o facto de constituírem fenómenos
focalizados de problemas: Núcleos degradados;
Núcleos precários. O diagnóstico integra ainda o
tema da “situação de carência financeira”,
formulando uma metodologia de abordagem que
possa assegurar um critério aproximado, ajustado
à realidade local.

Salienta-se que, sendo o trabalho focalizado na
resposta orientada para a formatação de soluções
habitacionais especificamente dirigidas ao foco
do Programa 1.º Direito (condições habitacionais
indignas), existem outros instrumentos que
podem eventualmente responder de forma
complementar a esta problemática (Porta de
Entrada, etc.) mas que não são aqui tratados.

O foco num objetivo
Identificação das Carências Habitacionais existentes no Município do Cadaval
1.º Direito - Programa

Outros instrumentos

Foca-se na resposta à população que se enquadre nas seguintes condições cumulativas:
► Viva em condições indignas
► Esteja em situação de carência financeira
► Seja cidadão nacional ou, sendo estrangeiro, tenha certificado de registo de cidadão comunitário ou
título de residência válido no território nacional.
Situações Específicas:
► Pessoas vulneráveis
► Núcleos precários
► Núcleos degradados

Entidades beneficiárias:
► Município
► 3.º Setor
► Outras entidades
Estratégia Local de Habitação

Acordo de financiamento com o IHRU
(De natureza programática e sujeito a homologação)
Fonte: EY–Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1º Direito, 2019

10 | EY-Parthenon

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito no concelho do Cadaval

Enquadramento do projeto e metodologia
Metodologia EY-Parthenon
Delimitação concetual
O projeto está focalizado no 1.º Direito –
Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, o qual
tem o seguinte enquadramento jurídico:
DL n.º37/2018, de 4 de junho
Dec. Retificação n.º25/2018, de 2 de agosto
► Portaria n.º230/2018, de 17 de agosto
► DL n.º 84/2019, de 28 de junho
► DL n.º81/2020, de 2 de outubro.
►
►

Existe um conjunto de conceitos estabilizados nas
Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH),
destacando-se:
►

“a) ‘Agregado habitacional’, o conjunto
constituído pelas pessoas que coabitam em
economia comum no mesmo local e mantêm
entre si vínculos de convivência estável e ou de
dependência, ou que constitua uma unidade de
convivência na aceção do n.º 2 do artigo 8.º da
lei de bases da habitação (LBH), aprovada pela
Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro, excluindo
as situações previstas no n.º 8 do artigo 4.º do
Decreto -Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, na
sua redação atual”;

►

“d) «Deficiência» ou «incapacidade», a situação
da pessoa com grau de incapacidade
permanente igual ou superior a 60%,
devidamente comprovado com atestado médico
de incapacidade multiuso;”

►

“i) «Habitação adequada», a fração ou o prédio
destinado a habitação apto a satisfazer
condignamente as necessidades habitacionais
de uma pessoa ou de um agregado familiar
determinado, tendo em consideração,

designadamente, a composição deste, a
tipologia da habitação e as condições de
habitabilidade e de segurança da mesma;”

Fontes de informação mobilizadas
Foram mobilizadas fontes primordiais de
informação, complementares à informação
diretamente partilhada pelo Município:
INE, dados para um retrato evolutivo do setor
da habitação e da população e efetuar
comparação com contexto regional e nacional;
► Áreas de Reabilitação Urbana (ARU);
►

Metodologia desenvolvida pela EY-Parthenon
Na nossa "Metodologia para a definição de ELH
ao abrigo do Programa 1º Direito, 2019”,
estabilizámos os temas a abordar, a sua
sequência e a representação gráfica mais
adequada às necessidades do estudo.
Consideramos, por isso, que também a síntese
das principais considerações gerais sobre o 1º
Direito e a imagem gráfica dos nossos outputs faz
parte integrante da metodologia desenvolvida.
Será a partir deste referencial metodológico de
análise conjunta que a concretização da ELH de
cada Município será diferenciada, de acordo com
as suas especificidades, com a intensidade de
cada problema habitacional, e com a
apresentação de propostas de soluções
necessariamente ajustadas à realidade única de
cada concelho.

Pressupostos para a delimitação inicial do âmbito de análise do estudo
Delimitação temporal

Informação mais recente
disponível
Anos mais recentes disponíveis
Tendências recentes (últimos 5
anos ou intervalo censitário,
consoante informação
disponível)

Delimitação territorial

Informação ao nível do Município
e das Freguesias (sempre que
possível)
Enquadramento regional (Oeste)
e comparativo nacional (Portugal
Continental)

Limitações do projeto
A existência de limitações nas
bases de dados disponíveis para
a realização deste projeto e do
reduzido espaço temporal em
que o trabalho decorre, obrigam
a que diversos pressupostos
sejam assumidos, a fim de
mitigar as implicações das
mesmas.

Fonte: EY–Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1º Direito, 2019
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Enquadramento do projeto e metodologia
Visão geral da metodologia de diagnóstico1
De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
37/2018, n.º 1, alínea a) (e seguintes
alterações), é enquadrável no programa de apoio
público de acesso à habitação 1.º Direito a pessoa
ou o agregado que reúna cumulativamente
requisitos de elegibilidade abaixo ilustrados.

1.º Direito e que se apresentam de seguida:
critérios de condições habitacionais indignas,
situações de núcleos dispersos pelo Município e
algumas iniciativas municipais no âmbito do apoio
habitacional.

Procedeu-se a um conjunto de análises que
sustentam o diagnóstico do universo potencial de
situações e agregados familiares enquadráveis no

Critérios e metodologia de diagnóstico de casos enquadráveis no Programa 1.º Direito

Verifica condições
indignas?

Critérios

É cidadão
nacional?

Verifica carência
financeira?

Situações específicas
Concentração de problemas

Precariedade

Insalubridade
e
insegurança

Pessoas
vulneráveis

Núcleos
degradados

SRMM = 1/12 do rendimento
anual bruto do agregado (RAB),
corrigido pela sua dimensão e
composição

Sobrelotação
Núcleos
precários
Inadequação
N.º de casos
enquadráveis no
1.º Direito

Metodologia
ajustada

N.º potencial de
casos
identificados

Sim

►
►

Não

Beneficiários
diretos
Soluções
promovidas pelo
Município ou
outras entidades

Fonte: EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2019
1 EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2019
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I. Diagnóstico das carências habitacionais
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I.1. Análise da Procura e da
Oferta

I.1.1 Perspetiva demográfica da potencial procura
I.1.2 Perspetiva da oferta através da dinâmica do parque
habitacional
I.1.3 Breve análise do mercado residencial
I.1.4 Síntese
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Análise da Procura e da Oferta
I.1.1 Perspetiva demográfica da potencial procura
Uma posição central na região, sob influência da
capital nacional, com algum acréscimo de
residentes

Posicionamento do concelho na NUTS III

Cadaval enquadra-se na região Centro e subregião Oeste, sendo delimitado pelos concelhos
das Caldas da Rainha (a Norte), Rio Maior e pela
Azambuja (a Este), Bombarral (a Noroeste), a
Lourinhã (Oeste), Torres Vedras (a Sudoeste) e
Alenquer (a Sul). Um fator determinante na
análise das dinâmicas deste território municipal é
a proximidade da Área Metropolitana de Lisboa.
Ao contrário do tendencial ganho demográfico
que desde 1991 tem pautado o Oeste e o país,
Cadaval tem vindo a perder dimensão
populacional (1991 e 2011), posicionando-se
como quinto do Oeste na menor dimensão
populacional (14.228). Alcobaça e Caldas da
Rainha enquanto concelhos mais populosos do
Oeste, apresentaram um aumento populacional
nestes períodos, influenciando claramente os
valores da sub-região. Não obstante, a variação
populacional do Cadaval teve uma tendência
intermédia, entre a diminuição acentuada de
Sobral de Monte Agraço e o aumento significativo
de Arruda dos Vinhos.
Em 2011 a dimensão populacional do Cadaval
aproximava-se do Bombarral, Nazaré e Arruda
dos Vinhos. A sua variação demográfica foi
positiva, tendo assistido a uma ligeira redução de
1,2p.p. entre períodos.

km
Fonte: EY-Parthenon, com base na CAOP2019

Evolução da população residente nos concelhos do Oeste | 1991-2011
População residente

Portugal

Oeste
Cadaval
Alcobaça
Bombarral
Caldas da Rainha
Nazaré
Óbidos
Peniche
Alenquer
Arruda dos Vinhos
Lourinhã
Sobral de Monte Agraço
Torres Vedras

1991

2001

2011

9.867.147 10.356.117 10.562.178

Var. (%)
1991-2011

Var. (%)
Var. (%) Tendência
1991-2001 2001-2011
*

7,0%

5,0%

2,0%

314.390

338.711

362.540

15,3%

7,7%

7,0%

13.516
53.073
12.727
43.205
15.313
11.188
25.880
34.098
9.364
215.96
7.245
67.185

13.943
55.376
13.324
48.846
15.060
10.875
27.315
39.180
10.350
23.265
8.927
72.250

14.228
56.693
13.193
51.729
15.158
11.772
27.753
43.267
13.391
25.735
10.156
79.465

5,3%
6,8%
3,7%
19,7%
-1,0%
5,2%
7,2%
26,9%
43,0%
19,2%
40,2%
18,3%

3,2%
4,3%
4,7%
13,1%
-1,7%
-2,8%
5,5%
14,9%
10,5%
7,7%
23,2%
7,5%

2,0%
2,4%
-1,0%
5,9%
0,7%
8,2%
1,6%
10,4%
29,4%
10,6%
13,8%
10,0%

Fonte: INE, Censos 2011, 2001, 1991
*Ilustrativo da aceleração, desaceleração ou reversão da tendência de decréscimo da população residente entre 1991-2001 e 2001-2011, sendo
que o ícone encarnado com a seta orientada para baixo indica o seu agravamento, o ícone verde com a seta orientada para cima indica a sua
reversão, e os restantes ícones representam situações intermédias
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Análise da Procura e da Oferta
I.1.1 Perspetiva demográfica da potencial procura
Um Município com uma distribuição populacional
assimétrica

Freguesias do concelho do Cadaval

Dos 12 municípios que compõe a região Centro e
sub-região Oeste, Cadaval é o quinto maior e
conta com uma área de 684 km2, distribuída por
sete freguesias. Com uma distribuição
populacional significativamente assimétrica, duas
das suas freguesias concentram o equivalente a
52% da população total do concelho: UF de
Cadaval e Pêro Moniz (26,4%) e a UF Lamas e
Cercal (25,4%).

UF do Painho
e Figueiros
Alguber
Vermelha

Relativamente à evolução populacional entre
2001-11 destaca-se que a freguesia mais próxima
da Azambuja e Alenquer, Lamas e Cercal, foi a
única que teve aumento populacional no concelho
(+18%). Todas as outras freguesias de Cadaval
tiveram perda de população residente. A UF do
Painho e Figueiros foi a que teve maior quebra,
com uma redução de 13,4%.
Paralelamente, a distribuição percentual do
número de alojamentos entre 2001 e 2011 no
concelho de Cadaval tem estado estável, com
ligeiro acréscimo de 2%. Em 2011, a freguesia de
maior expressão edificada é a UF de Lamas e
Cercal que, conjuntamente com a UF de Cadaval e
Pêro Moniz, representavam mais de metade
(51,2%) dos alojamentos totais do município. O
rácio do número de alojamentos médio por família
em 2011 é superior a 2 na UF de Lamas e Cercal,
indiciando a existência de alojamentos de
segunda habitação.

UF de Cadaval
e Pêro Moniz

Peral

UF de Lamas e Cercal

Vilar

Fonte: EY-Parthenon, com base na CAOP2019

Evolução da população residente e dos alojamentos e rácio alojamentos por família | 2001-11
Nº
residentes
2011

Portugal

Nº
alojamentos
2011

Var.
residentes (%)
2001-11

Var.
alojamentos (%)
2001-11

Rácio de
Aloj./Fam.
2011

10.562.178

5.859.540

2,0%

16,7%

1,45

362.540

223.950

7,0%

23,6%

1,59

14.228

8.764

2,0%

14,7%

1,57

957

554

-5,3%

3,9%

1,64

UF de Cadaval e Pêro Moniz

3.752

2.094

-4,3%

33,0%

1,42

UF de Lamas e Cercal

3.632

2.393

18,0%

12,7%

2,06

UF do Painho e Figueiros

2.010

1.156

-13,4%

8,6%

1,30

905

649

-5,0%

2,0%

1,76

Vermelha

1.288

852

-7,3%

15,8%

1,67

Vilar

1.684

1.066

-0,2%

9,6%

1,64

Oeste
Cadaval (Município)
Alguber

Peral

Fonte: INE, Censos 2011, 2001, 1991
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I.1.1 Perspetiva demográfica da potencial procura
Evolução da população residente | 2011-18
-2,7%
2011
2018

10.562.178
10.276.617 -1,6%
362.540

356.785
-4,2%
14.228
13.627

Portugal

Oeste

Cadaval

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente

Uma população em quebra nos anos recentes,
com um ritmo superior ao Oeste
Apesar da diminuição da população residente em
Portugal e no Oeste nos últimos anos (2011-18:
2,7% e 1,6% respetivamente), estes apresentam
uma redução mais moderada comparativamente
com a evolução no concelho de Cadaval. Esta
quebra de população está associada também a
um fenómeno de diminuição de nascimentos no
município, desde 2011 - segundo os dados do
INE, a taxa de natalidade caiu acentuadamente
(26,6p.p).
Paralelamente, verifica-se que o saldo migratório
tem sido positivo, tendo aumentado entre 200111. Este tendência encontra-se alinhada com o
verificado na região, com proporções
ligeiramente mais elevadas face à população
residente. Não obstante os valores absolutos do
saldo migratório têm sido contidos (acréscimo de
29 residentes e acréscimo de 55 residentes, em
2011-18 respetivamente), ficando bastante
aquém do concelho que teve maior saldo
migratório em 2018 (Arruda com 204, em valor
absoluto) e bastante acima do concelho que teve
menor saldo migratório (Alcobaça com -196 em
valor absoluto).

Evolução do saldo migratório do Cadaval e do seu contexto territorial | 2011-18
Saldo migratório 2018
Em valor
absoluto
Portugal

Em % da pop.
residente

Saldo migratório 2011
Em valor
absoluto

Em % da pop.
residente

11.570

0,1%

- 24.331

-0,2%

629

0,2%

66

0,0%

Cadaval

55

0,4%

29

0,2%

Alcobaça

-196

-0,4%

-160

-0,3%

Alenquer

169

0,4%

-13

0,0%

Arruda dos Vinhos

204

1,4%

269

2,0%

Oeste

Bombarral

29

0,2%

-34

-0,3%

208

0,4%

134

0,3%

Lourinhã

81

0,3%

22

0,1%

Nazaré

-36

-0,3%

-156

-1,0%

Óbidos

86

0,7%

13

0,1%

Peniche

-69

-0,3%

-111

-0,4%

Sobral de Monte Agraço

112

1,1%

45

0,4%

Torres Vedras

-14

0,0%

28

0,0%

Caldas da Rainha

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente
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Uma população com distribuição etária estável,
mas significativamente mais envelhecida do que
a região e o país
Com metade da sua população residente em
idade ativa (50,6%), um quarto de seniores e
cerca de um quarto de juniores, a estrutura etária
da população do concelho do Cadaval tem-se
apresentado relativamente estável entre 2011 e
2018. Salienta-se, no entanto, que tem maior
peso de população sénior (mais de 65 anos),
comparativamente ao Oeste e Portugal.
Não obstante, com uma idade média de 46,2
anos em 2018, superior ao Oeste (43,7), que
diminuiu um ano desde 2011, pode percecionarse um ritmo de envelhecimento ligeiramente
menos acentuado que o verificado no Oeste
(diferença de 1,8 anos no mesmo período).
Nos anos mas recentes (2011-18) identificam-se
alguns indícios (ainda que ligeiros) de dificuldade
no rejuvenescimento da população municipal,
visível quer na redução de população jovem (0,2p.p.), numa variação negativa ligeiramente
menos acentuada do que a verificada no Centro
Oeste ( -0,4p.p.), quer no aumento da população
sénior do concelho (+ 0,9p.p.).
Casos sinalizados de isolamento entre a
população sénior
Relativamente à população sénior, a perceção
dos técnicos municipais salienta a preocupação
com as pessoas idosas que vivem sozinhas, sem
apoio familiar com condições habitacionais
indignas. A experiência destes técnicos indicia
que estas situações se relacionam sobretudo com
a incapacidade destas famílias operacionalizarem
a reabilitação das suas habitações, pelo que esta
poderá ser uma questão relevante a equacionar
na fase de estratégia.
Segundo informação municipal em setembro de
2020, o Município tem 82 idosos sinalizados pelo
CLDS, por residirem em situação de isolamento.
Face ao volume populacional existente nas
freguesias onde residem, verifica-se uma
distribuição desigual. Assim, destaca-se a UF de
Cadaval e Pêro Moniz e a UF de Lamas e Cercal
como as freguesias com os valores menos e mais
elevados, correspondendo a 7,3% e 45,1%
respetivamente do total de situações sinalizadas,
ou seja, apresentando uma expressão bastante
díspares em freguesias que apresentam algum
equilíbrio face à proporção de população
residente total.

Distribuição etária da população | 2011-18

19,0%

55,2%

25,7%

21,8%

53,8%

24,3%

19,7%

54,4%

25,9%

21,7%

53,8%

24,5%

25,5%

26,4%

51,2%

50,6%

23,2%

23,0%

Portugal Portugal Oeste Oeste Cadaval Cadaval
(2011) (2018) (2011) (2018) (2011) (2018)
< 25 anos

Entre 25 e 65 anos

> 65 anos

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente

Caracterização da população sénior no
Município do Cadaval | 2020
Residem
Sozinhos
e
Isolados

% do
total
de
pop.
sénior

Alguber

4

4,9%

UF de Cadaval e Pêro Moniz

6

7,3%

37

45,1%

UF do Painho e Figueiros

8

9,8%

Peral

3

3,7%

Vermelha

10

12,2%

Vilar

14

17,1%

TOTAL

82

100%

Freguesia

UF de Lamas e Cercal

Fonte: Câmara Municipal do Cadaval
Nota: Sozinhos – idosos em agregados unipessoais;
Isolados – idosos em situação de isolamento geográfico.
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Presença de população estrangeira pouco
significativa, originária sobretudo extra- UE28
A presença de população estrangeira com
estatuto legal de residente tem pouca expressão
no concelho, significando cerca de 0,2% da
população total em 2018 face aos Censos de
residentes de 2011. Este valor fica aquém quer
dos valores nacionais, com 4,1%, quer dos
regionais, com 4%. Alinhado com a quebra de
população estrangeira na região, o concelho de
Cadaval sofreu uma queda entre 2011 e 2018 (23,6%) muito superior ao verificado no Oeste (11,4%). Salienta-se ainda que a proporção de
população estrangeira residente no Cadaval é
inferior ao correspondente peso da população
residente no Oeste em 2018.
A população oriunda da EU28 tem vindo a ganhar
peso no total da população estrangeira residente
no concelho (+27p.p.), segundo os dados do INE
de 2011 e 2018, acompanhando a tendência
verificada em Portugal e no Oeste (+8p.p. e
+15p.p., respetivamente).

Proporção de população estrangeira com
estatuto legal de residente | 2011-18
Portugal
(2011)

25%

Portugal
(2018)

33%

Oeste
(2011)

Tal como apontam os Censos 2011, Cadaval
apresenta uma dimensão média dos agregados
familiares de 2,5 indivíduos, o que constitui uma
ligeira quebra (de 0,2 membros por família em
média) comparado com dados de 2001, sendo
equiparável à queda de 0,16 membros no Oeste
para o mesmo período.

4.188

64%

Cadaval
12%
(2011)

25

88%

39%

28

61%

UE28

Quebra ligeira da dimensão das famílias
clássicas e aumento das unipessoais em linha
com a região

4.075

78%

36%

Cadaval
(2018)

477.472

67%

22%

Oeste
(2018)

434.708

75%

Extra-UE28

Fonte: INE, População estrangeira com estatuto legal de
residente

Um aumento residual de 0,94p.p. marca a
relativa estabilidade da proporção de pessoas
com mais de 65 anos sozinhas no seu agregado,
entre 2001 e 2011, embora ainda superior ao
valor regional e nacional.

Embora numa dimensão relativamente menos
expressiva, o aumento da proporção de famílias
clássicas constituídas por uma só pessoa no
município, entre 2001 e 2011, acompanha a
evolução a nível nacional e regional (2,7p.p. em
Cadaval, 4,3p.p. no Oeste e 4,1p.p. em Portugal).

Evolução da dimensão e composição das famílias do Cadaval e seu contexto territorial | 2001-11
Dimensão média das
famílias clássicas

Famílias clássicas
unipessoais
(em % do total)

Famílias clássicas unipessoais com
>65 anos
(em % do total)

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Portugal

2,8

2,6

17,3

21,4

8,8

10,1

Oeste

2,7

2,5

17,1

21,4

9,7

10,9

Cadaval

2,7

2,5

18,8

21,5

12,2

13,1

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011
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I.1.2 Perspetiva da oferta através da dinâmica do parque habitacional
Nova oferta predominantemente privada, T3 e
superfície útil por divisão ligeiramente maior do
que métricas da região e país

Tipologia de fogos concluídos em
construções novas para habitação familiar
no Cadaval | 2011-18

A nova oferta habitacional nos últimos 7 anos
37
(2011-18) tem sido relativamente baixa,
T0 ou T1
correspondendo a 145 fogos concluídos em
T2
construções. Pese embora este período inclua
vários anos de crise económica que certamente
influenciaram esta dinâmica à semelhança do que
T3
aconteceu por todo o país, este valor é reduzido,
sobretudo considerando que em 2017 e 2018
essa dinâmica resultou em 9 e 12 fogos,
respetivamente. Podendo este último ano dar
T4
indícios de alguma retoma pela sua tendência
ou mais
crescente, é ainda tímida a nova oferta
habitacional do concelho.
A evolução verificada na nova oferta de fogos
construídos desde 2011 no município do Cadaval
até 2018 demonstra um persistente predomínio
de injeção de tipologias T3, seguido, em menor
escala, de tipologias T4, no mercado habitacional.
Esta característica encontra-se alinhada com as
tendências nacionais e sub-regionais.
A proporção de novos fogos T0 ou T1, apesar de
ser a de menor expressão, é no entanto superior
à verificada no Oeste e no país. Na perspetiva da
nova oferta com menor relevância destacam-se
ainda as tipologias T2.
Relativamente à dimensão, verifica-se que a
superfície habitável média das divisões
licenciadas em novas nos fogos tem sido superior
ao verificado no país e na região. Não obstante
estes valores têm vindo a decrescer (2011-18
reduziu 3,8 m2), atingindo em 2018 os 20,6m2, o
que perfaz uma diferença de 1,4 m 2 face ao
Oeste e de 0,6 m2 face a Portugal.
Quanto à origem da promoção de novos fogos, de
2011-18, e de acordo com o Inquérito aos
projetos de obras de edificação e de demolição de
edifícios, mais de 60% dos fogos licenciados em
construções novas para habitação familiar foram
promovidos por pessoas singulares (108 fogos),
sendo que os restantes foram promovidos por
empresas privadas (26 fogos). Estes dados
revelam ainda que não existiu promoção de novos
fogos licenciados de promoção de organismos
públicos.

34

18

17

14

12

9
4

Fonte: INE – Estatísticas das obras concluídas

Tipologia de fogos concluídos em
construções novas para habitação familiar |
2011-18
T0 ou T1 T2
Cadaval 10%

Oeste

Portugal

12%

9%

17%

T3
50%

25%

22%

T4 ou mais
23%

43%

19%

49%

21%

Fonte: INE – Estatísticas das obras concluídas

Superfície habitável média das divisões
licenciadas (m2) em construções novas para
habitação familiar | 2011-18
21,8
20,6

Portugal

24,4

21,1
19,8
19,2

Oeste

21,5
20,8
20,0

Cadaval

2011

2015

2018

Fonte: INE – Inquérito aos projetos de obras de
edificação e de demolição de edifícios
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I.1.2 Perspetiva da oferta através da dinâmica do parque habitacional
Ocupação de uso sazonal ou secundário
significativa
Cadaval apresenta cerca de um quarto dos seus
alojamentos familiares clássicos ocupados para
uso sazonal ou secundário em 2011 (23%), o que
o posiciona em linha com a sub-região e
ligeiramente acima dos valores equivalentes em
Portugal (23% e 18%, respetivamente). Com cerca
de 11% de alojamentos vagos face ao total do
Município em 2011, esta proporção é
ligeiramente superior à da sub-região e idêntica à
do país.
No Município, quase metade dos alojamentos
vagos têm outros destinos (46%), seguindo-se
para venda (29%), para aluguer (14%) e para
demolição (11%). Estes valores estão alinhados
com a distribuição da sub-região e do país,
embora ligeiramente mais elevados nas situações
de para demolição.
Internamente, a freguesia de Peral é a que, em
2011, teria maior proporção de alojamentos
vagos. Paralelamente, as freguesias com menor
expressão destas situações seriam Vermelha e a
UF do Painho e Figueiros.
Não obstante importa ainda destacar algumas
questões relacionadas com a situação dos
alojamentos vagos no concelho (Censos 2011):
• A UF de Lamas e Cercal destaca-se por uma
larga maioria de alojamentos vagos em
situação de Outros;
• A UF do Painho e Figueiros destaca-se pela
maior proporção de alojamentos vagos para
demolição;
• A freguesia de Alguber destaca-se pelo
significado de alojamentos para venda, face às
restantes freguesias;
• A freguesia de Vermelha destaca-se pelo
significado de alojamentos vagos para aluguer.

Forma de ocupação dos alojamentos
familiares clássicos | 2011

71%

Portugal

18% 11%

Oeste

66%

23%

10%

Cadaval

66%

23%

11%

100%

Residência habitual
Uso sazonal ou residência secundária
Alojamentos vagos

Fonte: INE, Censos 2011

Alojamentos vagos | 2011
Portugal

19%

15% 5%

61%

Oeste

18%

13% 9%

60%

Cadaval

9% 6% 7%

Alguber

13%

UF de Cadaval
e Pero Moniz
UF de Lamas
e Cercal
UF de Painho
e Figueiros
Peral

Vermelha

Vilar

3%

79%
83%

1%
9% 6% 7%

89%

4% 6%
2%
7%

78%

16%

1%
10% 10%
1%
10% 14% 3%
7% 8%

76%
79%
72%
84%

1%

Para venda

Para demolir

Para aluguer

Outros

100%

Fonte: INE, Censos 2011
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I.1.3 Breve análise do mercado residencial
Um mercado de aquisição com valores ¾ abaixo
da média regional e a cerca de metade abaixo
dos valores nacionais

registado na região, tendo-se verificado um
aumento de preços de venda de 29% (+15p.p. do
que o registado no INE).

Segundo o INE, nos últimos 3 anos (2016-19), o
Cadaval apresentou um aumento de valor das
vendas por m2 dos alojamentos familiares de
13,8%. Com maior aumento entre 2017 e 2018
(+13%), quase estagnou entre 2018 e 2019.
Analisando esta evolução no contexto subregional e nacional, verifica-se que se situa abaixo
de ambas (região -4p.p.; país -8,6p.p.).

Valor mediano de vendas por m2 enquadrado
nos valores apresentados pelos concelhos do
Oeste

Uma análise na perspetiva dos operadores do
mercado
Recorrendo a outras fontes de informação sobre
o mercado imobiliário (Confidencial Imobiliário),
verifica-se que estas corroboram as tendências
de valorização dos preços de venda dos
alojamentos familiares analisadas através do INE.
Face aos dados do INE, esta fonte aponta para
uma realidade de crescimento do preço de venda
na região Centro substancialmente superior
(entre 2016-19: +27%). Relativamente ao
Cadaval, estes dados permitem verificar que o
mercado evoluiu de maneira mais acentuada que
o apontado no INE, na mesma linha do que foi

Considerando a referência da sub-região do
Oeste, os valores medianos de venda dos
alojamentos familiares praticados têm sido
particularmente sido díspares tanto a nível de
município como temporal. Tratam-se de valores,
por exemplo, na casa dos 500€ por m2 e com
uma variação total de 2016-19 de 8,7% no
concelho limítrofe do Bombarral ou como de
valores que rondam os 700/800€ noutro
concelho limítrofe com variações ao longo do
tempo de 22,9% nas Caldas da Rainha.
Estes valores chegam a estar com variações
temporais negativas em concelhos como Óbidos e
Sobral de Monte Agraço mas é de salientar que o
Cadaval é o município como valor absoluto por m 2
mais baixo de todos os municípios da sub-região
(562€ em 2019).

Evolução do valor das vendas por m2 dos alojamentos familiares (€) | 2016-19
Fonte
dos dados

2º T
2016

2º T
2017

2º T
2018

2º T
2019

INE

842

896

969

1.031

CI

-

-

-

-

INE

727

773

839

886

CI

-

-

-

-

INE

506

513

579

576

CI

606

477

693

782

Alcobaça

INE

702

725

758

809

Alenquer

INE

576

661

733

754

Arruda dos Vinhos

INE

722

785

905

928

Bombarral

INE

529

536

532

575

Caldas da Rainha

INE

702

735

831

863

Lourinhã

INE

755

812

841

926

Nazaré

INE

988

1.125

1.201

1.410

Óbidos

INE

1.098

874

1.095

1.087

Peniche

INE

822

874

947

1.026

S.Monte Agraço

INE

803

581

737

791

Torres Vedras

INE

783

833

918

940

Tendência

Portugal

Oeste

Cadaval

Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local; Confidencial Imobiliário, Revisão e Vendas
Nota: São considerados dados do INE – Estatísticas de preços da habitação ao nível local (com base nos registos de
escrituras) e da Confidencial Imobiliário (CI) – Revisão e Vendas (recolha de dados diretamente junto de operadores no
mercado). Dados para Portugal e Oeste apenas disponíveis no INE.
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I.1.3 Breve análise do mercado residencial
Três freguesias com maior dinâmica aparente
que as restantes quatro dentro do concelho
Apesar do município ter sete freguesias, em 2019
segundo os dados da Confidencial Imobiliário,
apenas três apresentam resultados de transações
imobiliárias (as restantes ou não efetuaram
transações ou se as efetuaram, não foram
registadas nos meios oficiais): Vilar, UF de
Cadaval e Pêro Moniz e UF de Lamas e Cercal.
Estas freguesias coincidem com sendo as que
estão mais a sul e por consequente mais perto de
Torres Vedras e Alenquer. Este facto parece
indiciar que a dinâmica de vendas apenas tem
algum significado nestes três territórios, no
período estudado.
Vilar foi a freguesia mais valorizada a UF do
Cadaval e Pêro Moniz a de maior dinâmica de
vendas
Vilar, a freguesia mais a sul, lidera a escala de
valores com mais de 150€ de diferença para a UF
do Cadaval e Pêro Moniz. No que toca ao número
de fogos vendidos, a que tem um número que
corresponde a pelo menos o dobro das outras é a
UF do Cadaval e Pêro Moniz com 84 fogos

Freguesias

Para poder analisar a evolução do número de
fogos vendidos ao longo dos anos, informação
completa seria necessária tanto do INE como do
Confidencial Imobiliário, que não é o caso.
Mercado de arrendamento com uma tendência
divergente da região em 2019
Relativamente à evolução do mercado de
arrendamento, este teve um aumento semestral
significativo do segundo semestre de 2017 face
ao primeiro semestre de 2018 de 8% no Cadaval
seguindo a linha tendencial da sub-região do
Oeste mas com valores mais baixos.
Porém, a partir do 2ª semestre de 2018, tem
perdido expressão ao contrário da tendência do
Oeste. O valor das rendas por m2 para o Cadaval
culmina em 2,62€ no segunda semestre de 2019
um valor mais baixo que em 2017 (2,92€).

Evolução do valor das mediano das rendas
por m2 de novos contratos de arrendamento
no Oeste e no Cadaval nos últimos 18 meses

Vendas intra-concelho | 2019

N.º de
Fogos
Vendidos

vendidos vs. Vilar com 40. Quanto ao tempo de
absorção este parece convergir nas três
freguesias registadas com uma média de 8 meses
entre o tempo em que os fogos são postos à
venda e são efetivamente vendidos.

Valor
de
venda/
m2 (€)

Tempo
de
absorção
(meses)

0,0
0,5

Cadaval
Oeste

1,0
Alguber

18

-*

-

Vermelha

7

-

-

Vilar

40

756

7

UF Cadaval e
Pêro Moniz

84

597

8

3,0

UF Lamas e
Cercal

39

686

9

3,5

UF Painho e
Figueiros

27

-

-

1,5
2,0
2,5

4,0
4,5
2.º Sem
de 2017

1.º Sem
de 2018

2.º Sem
de 2018

1.º Sem
de 2019

2.º Sem
de 2019

-*sem informação
Fonte: Confidencial Imobiliário, dimensão da amostra de
casos

Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao
nível local

Nota: A freguesia de Peral dados inexistentes
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I.1.3 Breve análise do mercado residencial
Mercado de arrendamento em descida e com
perda de contratos de arrendamento
Quanto aos preços do mercado de arrendamento,
podemos verificar valores medianos por m 2
substancialmente menos elevados no Cadaval do
que na região do Oeste e Portugal. Os valores
medianos de renda por m2 no Cadaval
correspondem a cerca de 61% e 50% dos preços
observados na sub-região e no país,
respetivamente no segundo semestre de 2019.
Quando comparado com os municípios que estão
englobados na sub-região, este é o que tem os
valores mais baixos em 2017 e 2019 sendo que
está abaixo do limiar dos 3€ por m2 e os
concelhos que se seguem têm valores acima
deste limiar, Alcobaça em 2017 e o Bombarral
em 2019.

A escassa atividade de arrendamento que se
materializa no preço também é visível no número
de contratos de arrendamento. Refira-se que o
Cadaval também tem o número menos
significativo de contratos de arrendamento que
só se equipara ao Sobral de Monte Agraço e a
Óbidos em 2019. Sendo que a tendência de todos
os municípios tem sido perder número de
contratos de arrendamento, o Cadaval encontrase em linha com -7p.p que a média da sub-região
e -2p.p que o país.
Note-se no entanto que não é possível analisar o
comportamento ao nível das freguesias do
Município uma vez que não existem dados
estatísticos disponíveis no INE por escassez ou
ausência de novos contratos de arrendamento
registados formalmente.

Análise da evolução do mercado de arrendamento no contexto territorial do Cadaval | 2017-19

Mercado de
Arrendamento

Valor mediano das rendas
por m2 de novos contratos
(€)

Novos contratos de arrendamento
nos últimos 12 meses
(N.º)

2º Sem
2017

2º Sem
2019

Var. (%)
2017-19

2º Sem
2017

2º Sem
2019

Var. (%)
2017-19

Portugal

4,39

5,32

21,2%

84.383

72.788

-13,7%

Oeste

3,67

4,35

18,5%

3.046

2.488

-18,3%

Cadaval

2,92

2,64

-9,6%

64

57

-10,9%

Alcobaça

3,26

3,59

10,1%

308

309

0,3%

Alenquer

3,93

4,49

14,2%

402

287

-28,6%

Arruda dos Vinhos

3,77

5,22

38,5%

124

69

-44,4%

Bombarral

2,83

3,21

13,4%

87

76

-12,6%

Caldas da Rainha

3,67

4,47

21,8%

674

576

-14,5%

Lourinhã

3,41

3,99

17,0%

201

180

-10,4%

Nazaré

3,53

4,04

14,4%

130

116

-10,8%

Óbidos

3,44

4,15

20,6%

57

57

0,0%

Peniche

3,62

4,43

22,4%

254

203

-20,1%

S.M.Agraço

3,31

4,08

23,3%

50

56

12,0%

Torres Vedras

4,22

5,27

24,9%

695

502

-27,8%

Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local
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I.1.3 Breve análise do mercado residencial
Recuperação do crédito hipotecário, mas ainda
aquém do pré-crise de 2008-14
A evolução do nível de crédito hipotecário
concedido a pessoas singulares nos últimos dez
anos revela o efeito drástico da recente crise
económica na redução substantiva dos valores de
crédito concedido pelas instituições bancárias.
Independentemente da referência territorial,
assistiu-se a uma quebra generalizada dos
montantes sobretudo de 2008-13 (-89% em
Portugal, no Oeste e no Cadaval). Nos anos
seguintes tem-se verificado uma recuperação
progressiva do mercado de aquisição de imóveis e
do poder de compra, com consequência do
aumento dos valores registados de créditos
hipotecários concedidos. Ainda assim, em 2018,
o crédito hipotecário concedido às pessoas
singulares correspondia a 36% para o Município, a
40% e a 44% dos valores verificados em 2008,
respetivamente para a sub-região e o país.
No entanto no ano mais recente (2018), Cadaval
revelou sinais de inversão do padrão crescente
verificado no valor dos créditos hipotecários
concedido a pessoas singulares por habitante,
verificando uma redução de 89€/hab. entre 2017
e 2018. Este decréscimo foi inverso à tendência
do Oeste e do país.
Os dados de 2018 indicam ainda que o Cadaval é
o município com menor valor por habitante de
crédito hipotecário, quando comparado com os
outros municípios do Oeste. De facto, os
315€/hab. de crédito hipotecário verificados no
Município em 2018 corresponde a menos de
metade do valor do Oeste (58%) e a cerca de
metade do valor nacional (48%). O concelho
limítrofe Bombarral é o que apresenta o valor
mais próximo do Cadaval, com 362€/hab, sendo
os restantes superiores a 400€/hab, traduzindo
uma diferença significativa.
Este facto pode estar relacionado por um lado
pelo menor valor praticado no mercado
imobiliário já analisado no contexto da subregião, e por outro pela existência de algum
significado de segunda habitação no município, o
que pode induzir o menor recurso a crédito
hipotecário e/ou o recurso a um crédito
hipotecário com um menor valor.

Evolução do crédito hipotecário concedido a
pessoas singulares por habitante (€/hab.) |
2008-18
1.500

1.496
1.356
1.105

1.000

882 904
773
653
546

500

240
188
143

315

95

139

0
2008

2010

Portugal

2012

2014

2016

Oeste

2018

Cadaval

Fonte: INE – DGPJ, Operações sobre imóveis

Crédito hipotecário concedido a pessoas
singulares por habitante (€/hab.) | 2018
Cadaval
Bombarral

315
362

Alcobaça
Óbidos
Caldas da Rainha

410
457
523

Oeste

546

Alenquer

550

Lourinhã

575

Arruda dos Vinhos

597

Sob. De Mt Agraço

601

Peniche

618

Portugal

653

Torres Vedras

663

Nazaré

668

Fonte: INE – DGPJ, Operações sobre imóveis
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I.1.3 Breve análise do mercado residencial
Alojamento local em crescimento
Num território onde o significado da habitação
sazonal ou de uso secundário é expressivo,
importa analisar outras dinâmicas que afetam o
mercado habitacional. Nesta ótica, importa
analisar o comportamento da dinâmica do
alojamento local no concelho do Cadaval. Desde
2015, segundo dados municipais, o concelho
apresenta uma oscilação na criação de novos
estabelecimentos, contando no final de 2020 com
34 alojamentos turísticos, equivalendo a 299
camas turísticas.
A sua distribuição dentro do concelho permite
salientar a UF de Lamas e Cercal, seguindo-se a
UF do Cadaval e Pêro Moniz (respetivamente com
15 e 8 alojamentos locais). Esta predominância
de alojamentos locais está alinhada com a
proporção de residentes em cada uma das UF.
Segue-se a freguesia de Peral que lidera em
termos de número de camas com 173 no total.
De salientar também que existe duas freguesias
sem qualquer registo de alojamento local: UF do
Painho e Figueiros e Freguesia de Alguber.

Número de unidades e de camas em
alojamentos locais que abriram | 2015-20

Note-se que mesmo nas UF com maior número de
alojamentos locais, o rácio de alojamentos
locais/alojamentos familiares clássicos nas UF de
Lamas e Cercal e UF do Cadaval e Pêro Moniz
oscila entre os 0,6% e os 0,4%, segundo os
Censos 2011.
Nos últimos anos, a abertura de estabelecimentos
foi caracterizada por uma tendência crescente de
2015 até 2018 e uma desaceleração de novas
aberturas no período de 2019-2020. Segundo o
testemunho do Município, o alojamento local tem
contribuído para a reabilitação de algum edificado
e a dinamização de alguns pequenos
aglomerados.

Registo de alojamentos locais abertos
| 2015- 20
9

Painho e Figueiros

Vermelha
2
16

Cadaval e Pêro
Moniz
8
30

7
Alguber

Peral

4
173

Lamas e Cercal
16
63

Vilar
5
20

0
0

6

5

2

2020
Fonte: EY-Parthenon com base em dados do RNT,
consultado em 01/04/2020, e Câmara Municipal do
Cadaval

6

Numero de alojamentos abertos

0
0

2019

2018

2017

2016

2015

Fonte: RNT, consultado em 01/04/2020, e Câmara
Municipal do Cadaval
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I.1.4 Síntese
Dinâmicas populacionais e familiares

01

►

Um município com alguma assimetria na distribuição da população no seu
território, com cerca de 51,9% dos seus residentes concentrados em duas
freguesias

►

Decréscimo populacional mais acentuado do que o do Oeste em 2018,
registando saldo migratório positivo nesse ano

►

Tecido populacional com sinais de tendencial envelhecimento, com casos
de idosos isolados e/ou sozinhos

►

Dimensão média das famílias diminui ligeiramente face a 2001, tendo
aumentado a proporção de agregados unipessoais

Dinâmica do parque habitacional

02

►

Crescimento pouco intenso, quando comparado com a evolução
verificada entre 2001 e 2011

►

Alojamentos familiares clássicos predominantemente de tipologia T3 e
nova oferta de fogos resultante de promoção privada (empresas ou
pessoas singulares)

►

Um quarto do parque habitacional destina-se a fim sazonal ou secundário

►

Metade dos seus alojamentos vagos têm como destino “Outros”

►

Internamente a freguesia de Peral é a que apresenta maior proporção de
alojamentos vagos

Mercado residencial

03

►

Valor mediano de vendas é o mais baixo da região Oeste (metade do valor
nacional) e tem demonstrado nos últimos anos um crescimento moderado

►

Os valores praticados no mercado de arrendamento são ainda distantes
dos valores regionais e nacionais, observando-se um crescimento residual
nos últimos anos

►

Expressão de alojamento local pouco significativo e com sinais de
desaceleração. Focalizado nas UF de Lamas e Cercal e UF Cadaval e Pêro
Moniz em número de alojamentos e focalizado na freguesia de Peral
quando considerado o número de camas. Algumas freguesias não têm
registos deste tipo de oferta

Crédito hipotecário

04

►

Aparente menor recurso a credito para aquisição a habitação (Menor valor
de crédito hipotecário por habitante) quando comparado com outros
municípios do Oeste

►

Apresenta uma tendência decrescente de 2017 para 2018, ou seja, uma
inversão do padrão crescente verificado no valor dos créditos hipotecários
concedidos
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I.2.1 Retrato do parque habitacional
Um ritmo de crescimento diminuto do parque
habitacional
Em alinhamento com o ocorrido no Oeste (de
+23,6% para +1,7%), no município de Cadaval, o
ritmo de crescimento dos alojamentos familiares
clássicos diminuiu: dos +14,7% verificados entre
2001-2011 (dados censitários, INE) para +1,3%
no período de 2011-2018 (Estatísticas das obras
concluídas , INE).
Nos anos mais recentes (2011-18) o parque
habitacional do concelho de Cadaval
praticamente estagnou, verificando-se um ligeiro
aumento de 1,3%. Esta situação contrasta com o
período censitário anterior de expressiva
aceleração (14,7%). No contexto sub-regional, a
estagnação dos anos mais recentes também se
verificou no Oeste quer em Portugal.
Em 2018, o peso da população residente no
Cadaval no contexto do Oeste (3,92%) está
alinhada com o peso correspondente dos
alojamentos familiares clássicos (3,9%), o que
aponta para um certo equilíbrio entre a dinâmica
da sua procura residencial e a adequada oferta do
seu parque habitacional.

Alojamentos familiares clássicos
predominantemente com 5 – 6 divisão*

O parque edificado caracteriza-se por ser
predominantemente residencial e monofuncional
- 90,5% dos edifícios são exclusivamente
residenciais – e unifamiliar – 86,6% dos edifícios
têm apenas 1 alojamento. Analisando o número
médio de divisões* verifica-se que predominam os
fogos com 5 e 6 divisões, tendo ainda alguma
expressão quer os fogos com 3 e 4 divisões, quer
os fogos com mais de 6 divisões.
A dimensão de fogos (área útil segundo Censos
de 2011) revela o predomínio (63%) de
alojamentos familiares clássicos de residência
habitual com 60 a 149m2 de área útil. Dentro
deste escalão, a dimensão entre 80 a 99 m2 é a
mais frequente, representando 18% da totalidade
dos alojamentos.
Neste sentido, de uma forma tipificada, pode
caracterizar-se habitação na Cadaval como sendo
unifamiliar, com 80 a 99m2 de área útil e
tipologia T4 ou T5.
*Espaço num alojamento delimitado por paredes tendo pelo
menos 4 m2 de área e 2 metros de altura, na sua maior parte.
Podendo embora satisfazer as condições definidas, não são
considerados como tal corredores, varandas, marquises,
casas de banho, despensas, vestíbulos e a cozinha se tiver
menos de 4 m2. (Fonte: INE)

Evolução dos alojamentos familiares clássicos |
2011-18

+1,3%

Escalão de divisões dos alojamentos familiares
clássicos do Município | 2011

2011

145
(14,8%)

2018
5.954.548
5.859.540

318
(32,3%)

+1,6%

16
(1,6%)

227.659
+1,3%

223.550

504
(51,3%)

8.764 8.875

Portugal

Oeste

Menos de 3 divisões

5 e 6 divisões

3 e 4 divisões

Mais de 6 divisões

Cadaval

Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas

Fonte: INE, Censos 2011
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I.2.2 Uso do parque habitacional
Ocupação de uso sazonal ou secundário
significativa
Como referido anteriormente, o significado dos
alojamentos familiares clássicos ocupados para
uso sazonal ou secundário no concelho do
Cadaval, segundo os dados de 2011 (27,3%),
seria expressivo, posicionando-o ligeiramente
acima dos valores equivalentes verificados no
Oeste e em Portugal. Face a 2001, o número de
alojamentos de uso sazonal ou residência
secundária em Cadaval aumentou
significativamente (+33,5%) acima do verificado
quer na sua envolvente regional (+26,6%) quer no
país (+22,6%).
Internamente, a freguesia de Alguber e Peral
revelam maior significado da sazonalidade ou uso
secundário, representando em ambos os casos
mais do que 30% do total dos seus alojamentos:
36,6% e 35,4% respetivamente.
Dos 9,5% de alojamentos vagos face ao total do
município em 2011, os outros destinos são os
mais significativos (45,6%), seguindo-se para
venda (29%), para aluguer (14,4%) e para
demolição (11,1%), como referido anteriormente.
Proprietários são maioritariamente residentes,
arrendamento é residual

Na análise do regime de ocupação dos
alojamentos familiares clássicos destaca-se uma
significativa maioria de proprietários, alinhado
com as características do parque habitacional
nacional, sendo esta proporção ligeiramente mais
elevada no município do que Oeste e Portugal:
Cadaval com mais de 5,4 -11,4p.p,
respetivamente.
O regime de arrendamento é residual (7,4% da
totalidade), sendo metade dos valores regionais
(14,5%) e nacionais (20%). Os outros regimes
particulares de propriedade assumem mais
expressão que este regime (83,8%). Destaca-se
ainda a inexistência de regime de renda social
apoiada, ao contrário do verificado no Oeste e
Portugal (0,4% em ambos os casos).

Forma de ocupação dos alojamentos
familiares clássicos | 2011
71%

Portugal

18% 11%

Oeste

66%

23% 10%

Cadaval

66%

23% 11%

60%

Alguber
UF de Cadaval
e Pero Moniz
UF de Lamas
e Cercal
UF de Painho
e Figueiros

27%

19% 10%

72%
64%

24%

70%

Peral

54%

Vermelha

13%

21% 8%
32%

70%

Vilar

13%

14%

22%

65%

25%

8%
9%

Residência habitual

100%

Uso sazonal ou residência secundária
Alojamentos vagos

Fonte: INE, Censos 2011

Regime de ocupação dos alojamentos
familiares clássicos | 2011
Portugal

6% 12% 9%

72%

Oeste

8%

78%

Cadaval

6%

8%

3% 9%
4%

84%

Proprietário ou co-proprietário
Contrato com prazo certo
Contrato de duração indeterminada

Outras

Fonte: INE, Censos 2011
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I.2.3 Estado de conservação do parque habitacional
Edificado menos degradado que a média
regional e nacional
Enquanto que Portugal e a região Oeste estão
alinhados em termos de percentagem de edifícios
a necessitar de grandes reparações ou muito
degradados (cerca de 4%), o Cadaval tem menos
edifícios muito degradados (cerca de 2%),
perfazendo um total de 189, segundo os dados
censitários de 2011. Face à região, o Cadaval
representa uma minoria de 4,8% da sua
totalidade e tem a responsabilidade de 2,8% de
edifícios degradados que estão nestas condições
no Oeste.
Analisando a distribuição interna do município,
verificam-se diferenças expressivas:
► As freguesias com uma percentagem
significativa de edifícios com edifícios a
necessitar de grandes reparações ou muito
degradados são Alguber e Vermelha. De notar
que esta última tem igualmente uma taxa
elevada de alojamentos vagos (14% face ao
total);
► A UF de Lamas e Cercal é a que, apesar da
percentagem não ser a mais elevada, integra o
maior número de edifícios nesta situação (60).
Com um parque habitacional predominantemente
com idade superior a 40 anos (56%) segundo os
dados dos Censos 2011, posiciona-se acima da
média nacional (54%) e regional (52%), em
detrimento da faixa etária entre os 40 e os 60
anos que está diminuída com um total de 27%.
Quanto ao edificado construído após o ano de
2000, o mesmo corresponde a cerca de 17% dos
edifícios referenciados até aos Censos de 2011
(percentagem igual à regional e superior à
nacional). Este valor, com a evolução dos últimos
anos, poderá contribuir para uma melhoria da
vetustez e das condições físicas do parque
habitacional.

Necessidades de grandes reparações e
edifícios muito degradados | 2011
N.º de
edifícios

% do total de
edifícios

156.312

4,4%

6.833

4,2%

189

2,4%

21

3,8%

UF de Cadaval de Pêro
Moniz

24

1,7%

UF de Lamas e Cercal

60

2,6%

23

2,0%

5

0,8%

Vermelha

33

4,0%

Vilar

23

2,2%

Portugal
Oeste
Cadaval (município)
Alguber

UF do Painho e
Figueiros
Peral

Fonte: INE, Censos 2011

Época de construção do edificado | 2011
3.544.389

160.794

7.878

14%

17%

17%

31%

27%

54%

52%

56%

Portugal

Oeste

Cadaval

32%

Entre 2001 e 2011
Entre 1981 e 2000
Até 1980
Fonte: INE, Censos 2011
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I.2.3 Estado de conservação do parque habitacional
Um conjunto de instrumentos de incentivo à
reabilitação urbana
Atento às necessidades de conservação e
recuperação do seu edificado, e ajustando-se ao
enquadramento das políticas vigentes, o
Município do Cadaval delimitou 50 áreas de
reabilitação urbana (ARU) que, no seu conjunto,
totalizam cerca de 609,7 hectares. De uma forma
geral estas áreas distribuem-se por todas as
freguesias do concelho de forma assimétrica.
É de notar que a freguesia de Alguber tem menos
que a média vasta de ARU que o resto das
freguesias. Pelo contrário, a UF de Lamas e
Cercal, sendo a maior em dimensão do concelho,
destaca-se pela abundância de ARU e pela
extensa área coberta.
Quanto aos fogos devolutos incluídos nas ARU,
dos 476 listados, segundo dados fornecidos pelo
Município em novembro de 2020, 81% estão
devolutos (i.e. 385 fogos), sendo que 43 não têm
informação (dados fornecidos pelo Município em
2020). O predomínio dos fogos devolutos
localiza-se na UF de Lamas e Cercal, na qual
acresce o desafio dos fogos vagos (segundo os
dados censitários) se encontrarem na sua maioria
em situação de Outros (não para venda, nem
demolição, nem aluguer). Por outro lado, Peral é
a freguesia com menos fogos devolutos em ARU.

Área
(ha)

Denominação
Freguesia Alguber
Venda do Freixo e Torre
Casais da Serra
Estrada dos Lavadouros
Rua de S. Sebastião
UF de Cadaval e Pêro Moniz
Cadaval
Martim Joanes
Arneiro
Casal do Forno
Vale Francas
Alto do Bacalhau
Quinta da Floresta
UF de Lamas e Cercal
Murteira
Pragança
Ventosa
Rocha Forte
Póvoa
Lamas, Casal Velho e Casalinho
S. Salvador/ Espinheira
D. Durão
Boiça
Casais da Olaria
Charco
Rameleira
Arieiro
Casal Valverde
UF do Painho e Figueiros
Casal Simão, Palhoça, C. do Castelhano e
Casais da Coqueira
Casal Portela, Casal Cesteiro e Casal dos
Chães
Casal do Bagucho / Casal do Cavaco
Casal Gaiolas
Boiça do Louro
Casal da Aboboreira
Casal Concelho
Alto da Aboboreira
Freguesia Peral
Barreiras, Casais da Cruz e Casais do Caniço
Sobrena
Casais do Peral
Quinta de Sto António
Quinta de Vale do Freixo
Freguesia Vermelha
Dagorda
Vale Canada
Casal da Boavista
Casal das Lameiras
Freguesia Vilar
Avenal
Palhais
Vila Nova / Arrabalde
Pereiro
Rechaldeira
Tojeira

15,5
10,2
3,6
1,5
0,2
80,5
34,7
14,4
10,5
9,0
7,3
2,4
2,3
226,2
51,7
34,9
32,8
30,0
21,9
19,7
13,4
7,3
5,6
2,9
1,7
1,7
1,4
1,3
101,0
50,4
17,3
14,8
8,1
6,3
2,7
1,3
0,1
76,2
28,4
25,5
16,2
4,7
1,5
49,4
41,0
5,9
1,5
1,0
60,8
15,6
12,8
12,3
9,3
5,5
5,3

Fonte: site oficial da Câmara Municipal do Cadaval
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I.2.4 Síntese
Parque habitacional

01

►

Um ritmo de crescimento de parque habitacional diminuto

►

As habitações na sua maioria têm 5 a 6 divisões e têm predominantemente
uma área de 80 a 99 m2

►

O regime de ocupação é marcado pela propriedade e co-propriedade

►

Parque edificado com necessidades de conservação, com idade média
superior ao verificado no Oeste. Predomínio de edificado com mais de 40
anos

►

As freguesias com uma percentagem significativa de edifícios a
necessitar de grandes reparações ou muito degradados são Alguber e
Vermelha

Áreas de Reabilitação Urbana

02

►

Um conjunto alargado de ORU, distribuídas por todas as freguesias,
totalizando 609,72 ha, com ORU ainda por concretizar

►

Alguber é a freguesia com menor área coberta de ARU enquanto que a UF
de Lamas e Cercal é a que tem a ARU mais extensa coberta, sendo também
a freguesia com maior dimensão

►

Cerca de 81% dos fogos em ARU estão devolutos (info. Nov.2020)

►

Fogos devolutos nas ARU com maior incidência na UF de Lamas e Cercal
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I.3. Carências Habitacionais e
Dificuldades de acesso à
habitação
I.3.1 Condições habitacionais indignas: Precariedade
I.3.2 Condições habitacionais indignas: Insalubridade e
Insegurança
I.3.3 Condições habitacionais indignas: Sobrelotação
I.3.4 Condições habitacionais indignas: Inadequação
I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito
habitacional
I.3.6 Situações Específicas: núcleos precários, degradados e
pessoas vulneráveis
I.3.7 Leitura da situação financeira dos agregados familiares
residentes
I.3.8 Síntese
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Carências Habitacionais e Dificuldades de acesso à
habitação
I.3.1 Condições habitacionais indignas: Precariedade

O 1.ºDireito identifica como condição indigna a
situação de precariedade (art.5º do DL 37/2018
e sequentes alterações). A análise geral de base
estatística desta condição no concelho de Cadaval
indicia a existência de algumas famílias nessa
situação.
A precariedade relacionada com a potencial
insolvência de elementos do agregado é evidente
na fragilidade da situação financeira da maioria
dos agregados fiscais (veja-se a análise efetuada
seguidamente no subcapítulo 3.9), mas também
noutros indicadores como a prestação social para
a inclusão (PSI - prestação em dinheiro paga
mensalmente a pessoas com incapacidade igual
ou superior a 60% com vista a promover a sua
inclusão social, segundo a Segurança Social).
Assim sendo, a sua análise evolutiva torna-se
pertinente na compreensão das famílias de
Cadaval. É notório o aumento de casos de
beneficiários da Prestação Social para a Inclusão
uma vez que este número exponenciou-se de
2017 para 2019 com o seu número a ser
multiplicado por 5. Porém, é ainda mais clara a
clivagem de ordens de grandeza no que toca aos
números de 2017 comparados com 5 meses de
2020.
Outros indicadores de precariedade relacionamse com as famílias que incluem arrendatários com
idade>65 anos e arrendatários com >65 anos em
agregados unipessoais. Neste caso, em 2011,
existiam 67 famílias arrendatárias com maiores
de 65 anos no concelho, sendo que 35
correspondem à primeira rúbrica e 32 à segunda.
Assim, construindo o rácio de agregados
familiares carenciados sobre o total de agregados
familiares que se estima existir em 2011 no
Concelho, estes correspondem a 2% da sua
totalidade.
Pese embora o aparente significado desta
condição indigna no território municipal, a
sinalização de situações efetivas de famílias que
se enquadrem nesta condição efetuada através
de um levantamento das Juntas de Freguesias
realizada entre setembro de 2020 e abril de
2021, permite clarificar o número exato de
agregados familiares que cumprem este critério.
Assim, a listagem municipal de carências
habitacionais assinala a existência de 8 situações
desta tipologia.

Evolução dos beneficiários da Prestação Social
para a Inclusão | 2017-20

Número de Beneficiários

Aumento de beneficiários de PSI e fragilidade da
situação financeira das famílias indiciam
aumento da precariedade

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PSI
2017

2018

2019

2020 (jan-mai)

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social,
enviado pela CMCadaval, análise EY-P

Arrendatários maiores de 65 anos | 2011

1 pessoa do
sexo masc. com
>65anos
1 pessoa do
sexo fem. com
>65anos
2 pessoas,
ambas ou pelo
menos 1 com
>65anos
Total de
famílias
clássicas
arrendatárias
ou subarrend.

N.º

% do total de
fam. cláss.
arrend. ou
subarrend.

9

2%

23

6

35

8

415

-

Fonte: Dados INE, análise EY-P

36 | EY-Parthenon

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito no concelho do Cadaval

Carências habitacionais e dificuldades de acesso à
habitação
I.3.2 Condições habitacionais indignas: Insalubridade e Insegurança
Sinalização de situações de insalubridade e
insegurança
Segundo a alínea b) do artigo 5.º do DL
n.º37/2018, para que uma família se enquadre
no critério de condições habitacionais de
“Insalubridade e Insegurança” as características
devem corresponder a situações de insegurança
estrutural e à não existência de condições dignas
de habitabilidade. Como já foi mencionado no
presente relatório, corroborando alguma
antiguidade já patente no parque habitacional do
Município, trata-se de um edificado com idade
superior a 40 anos na sua maioria, acima da
média regional e nacional. Esta situação pode
influenciar as situações de insalubridade e
insegurança do parque habitacional. Com um
universo de 189 habitações com necessidades de
grandes reparações e muito degradado em 2011
(INE), o Município posiciona-se numa linha mais
favorável que a sub-região e até Portugal, pese
embora contenha assimetrias internas evidentes
na distribuição da listagem de carências
habitacionais sinalizadas no Município.

Os alojamentos sem alguma das instalações
básicas têm como indicador com maior incidência
a inexistência de aquecimento, com 73,4% dos
casos. Segue-se o indicador refente à ausência de
banho/duche, com uma proporção de 14,5% da
totalidade dos alojamentos familiares. Resta
destacar que a prevalência de situações de
inexistência de aquecimento, pode ser uma
circunstância considerada menos grave quando
comparada com as restantes, considerando as
características climáticas da região, pese embora
as alterações climáticas o possam tornar cada
vez mais relevante.
Esta análise estatística, referente a 2011,
permitia salientar a relevância desta condição
indigna, situação que se comprovou com a
analise da listagem carências habitacionais do
identificadas no Município entre setembro de
2020 e abril de 2021, a qual sinaliza 29 famílias
nesta condição indigna. Este valor representa
3,6% da realidade total censitária (insegurança
estrutural e sem condições mínimas de
habitabilidade).

Acresce que relativamente à falta de
infraestruturas básicas necessárias para
assegurar as condições mínimas de
habitabilidade, a totalidade de alojamentos perfaz
683 alojamentos no concelho em 2011, ou seja
8% dos alojamentos existentes.
Alojamentos familiares clássicos de residência habitual sem alguma/s das instalações (Água,
retrete, banho/duche e aquecimento) no concelho de Cadaval | 2011
N.º de alojamentos familiares
clássicos de residência habitual

Proporção face
ao total de alojamentos (%)

Sem a existência de água

32

4,7%

Sem a existência de retrete

51

7,5%

Sem a existência de banho/duche

99

14,5%

Sem a existência de aquecimento

501

73,4%

Total

683

100%

Ausência de instalações básicas

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 - e análise EY-P
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habitação
I.3.3 Condições habitacionais indignas: Sobrelotação
Critério mesmo significativo no concelho
Segundo os dados censitários, o concelho do
Cadaval não denota uma proporção considerável
de sobrelotação, sendo que 1,4% dos alojamentos
tem mesmo 2 ou mais divisões em excesso e mais
de 90% das situações têm divisões em excesso ou
em equilíbrio no que toca aos agregados
familiares que lá habitam.
O nível de lotação dos alojamentos familiares
clássicos das diferentes freguesias oscila, no
entanto sempre na mesma proporção.
Enquanto que a maioria dos alojamentos do
concelho assegura divisões em excesso, as únicas
freguesias com situações de ausência de 1 divisão
seriam a UF de Cadaval e Pêro Moniz e a UF de
Lamas e Cercal, com percentagens acima dos 5%.
Este valor é de sinalizar, porém pela definição do
1.ºDireito, não é considerado como sobrelotação,
uma vez que o conceito tem implícito a ausência
de 2 ou mais divisões.

Destaca-se ainda que cada uma das freguesias
tem um nível menor de divisões em falta do que
em excesso.
Dos casos listados sinalizados no Município
(setembro de 2020 a abril de 2021),
identificam-se 4 famílias que residem em
sobrelotação.
Esta escassez de casos sinalizados enquadráveis
na definição estabelecida no Programa 1º
Direito (art.5º do DL 37/2018, retificado pelo
art.8º do DL 81/2020) está alinhada com a
realidade sinalizada aquando dos Censos 2011.

Lotação dos alojamentos familiares clássicos de residência habitual no Cadaval, 2011
5.522
42,9%

2 ou mais divisões em excesso
1 divisão em excesso

32,0%

Sem divisões em excesso ou em falta
1 divisão em falta
2 ou mais divisões em falta
1.456

1.442

42,0%

41,1%

18,2%

770
650
32,3%

5,6%
1,4%
Cadaval
(Município)

333
38,7%
38,4%

34,5%

44,5%

503
368

17,9%
14,4% 6,5%

Alguber

UF de
Cadaval e
Pêro Moniz

17,8%
5,3%
UF de
Lamas e
Cercal

30,0%
18,3%
UF de Painho
e Figueiros

42,4%
31,0%
Peral

48,3%

43,9%
31,8%
21,5%

25,4%
17,3% 20,2%

Vermelha

Vilar

Fonte: INE, Inquérito aos projetos de obras de edificação e de demolição de edifícios, 2011
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I.3.4 Condições habitacionais indignas: Inadequação
Algumas dificuldades nas condições de
acessibilidade à habitação
Em 2011, cerca de 66,2% da população com mais
de 15 anos residente no Cadaval (49 pessoas)
que tem dificuldade em andar ou subir escadas
não tem condições de acessibilidade adequadas à
respetiva habitação segundo o critério 1º Direito
(a saber, entrada não acessível a cadeiras de
rodas e/ou sem elevador). Esta percentagem,
embora ligeiramente superior, está abaixo da
média nacional (78,5%). Ainda assim, representa
um foco considerável de acessibilidade
condicionada à habitação que suscita a
necessidade de intervenção.
Internamente, verifica-se uma distribuição
heterogénea destas situações no Município,
sendo que a UF de Cadaval e Pêro Moniz é a que
tem a maior incidência, enquanto que as
restantes freguesias têm situações pontuais.
Apesar da necessidade de resolver a maioria dos
casos, o reconhecimento de um maior foco deste
tipo de situações na UF de Cadaval e Pêro Moniz
pode recomendar a sua priorização nesta área.

Por fim, de forma transversal às unidades
territoriais analisadas, verifica-se a prevalência
de situações de acessibilidade condicionada que
conjugam a falta de acessibilidades a cadeiras de
rodas e a inexistência de elevador, circunstâncias
que poderão requerer intervenções mais
complexas no edificado.
Através da listagem de carências habitacionais
sinalizadas no Município entre setembro de 2020
e abril de 2021, verifica-se a existência de 5
famílias que residem em condições de
inadequação, enquadráveis na definição do 1º
Direito (DL n.º37/2018, artigo 5.º, alínea d)). A
distribuição geográfica destas situações
sinalizadas tem como predomínio a UF do Painho
e Figueiros.

População residente com 15 ou mais anos de idade com dificuldade em andar e subir escadas por
situação de acessibilidade da habitação a indivíduos com mobilidade condicionada e existência de
elevador, 2011

Portugal
Oeste
Cadaval (Município)

Entrada acessível a
cadeiras de rodas

Entrada não acessível a
cadeiras de rodas

Sem elevador (n.º)

Sem
Com elevador
elevador
(n.º)
(n.º)

Total de casos que
correspondem ao
critério de inadequação

N.º

%

47.397

49.475

119.869

216.741

78,5%

938

772

2680

4.390

84,0%

9

5

35

49

66,2%

Fonte: INE, Censos 2011
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I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional
Programa “Habitar Bem”
O programa desenvolvido pela CMCadaval
destina-se à atribuição dos apoios aos indivíduos
isolados ou inseridos em agregados familiares que
se encontrem em situação social e
economicamente considerada precária e de
carência. O programa “Habitar Bem” concede
apoios em materiais de construção para
conservação, reparação ou beneficiação de
habitações degradadas, a agregados familiares
residentes na área territorial do município. O
fornecimento de materiais de construção a
atribuir pela CMC é cabimentado através de
verbas inscritas em orçamento e grandes opções
de plano de cada ano, tendo como limites os
montantes aí fixados. Adicionalmente, estes não
poderão exceder os 2.500€ por agregado
familiar, independente do seu valor global. Cada
agregado familiar poderá requer até ao limite de
três (3) solicitações de apoio para as obras.
Desde 2015, o programa contou com a
candidatura de 14 agregados familiares do
concelho, resultando em 8 famílias apoiadas.
Ficaram assim 6 famílias sem apoios concedidos
cuja razão principal de indeferimento foi a não
apresentação dos documentos necessários à
candidatura. Dos restantes candidatos não
admitidos, 33% apresentaram rendimentos
superiores aos critérios de atribuição e 17% não
se enquadravam no regulamento estipulado pela
CMC. Metade dos candidatos correspondiam a
famílias isoladas, perfazendo 3,1 pessoas por
agregado, em média. Da totalidade de famílias
candidatas, 2 habitavam na localidade do
Cadaval, 2 na Murteira e 2 em Vilar e Casalinho.
Em cinco anos, os agregados familiares que
tiveram apoio do Habitar Bem através de
fornecimento de material que corresponde a um
financiamento de 2.425,54€.

Análise dos candidatos com apoios
concedidos ao abrigo do ”Programa Habitar
Bem” | 2015-19

43%
57%

Indeferido

Concedido

Fonte: Análise EYP com base em dados da CM Cadaval |
julho, 2020

Outras iniciativas municipais de apoio à
habitação
Para além do Programa “Habitar Bem” existem
também incentivos fiscais na área da habitação:
• Habitação Jovem – redução em 75% das taxas
devidas pela realização de operações
urbanísticas de reconstrução, alteração e ou
ampliação e conservação para jovens com idade
igual ou inferior a 35 anos, desde que o edifício
se destine a habitação própria permanente;
• Habitação nos Centros Históricos – redução de
50% do valor das taxas para operações
urbanísticas de conservação, reconstrução,
ampliação e alteração de imóveis classificados e
para reabilitação do edificado.
O Município dispõe de 4 fogos (3 T1 na UF
Cadaval e Pêro Moniz, UF de Lamas e Cercal e na
freguesia da Vermelha, 1 T2 na freguesia do
Peral) que se encontram desocupados e em
condição de insalubridade e insegurança.

Listagem de famílias com apoio no âmbito do programa “Habitar Bem” indeferido | 2015-19
Ano

Localização

Localidade

Tipo de família

Motivo de indeferido

2019

UF de Cadaval e Pêro
Moniz

Cadaval

Seis elementos (família alargada)

Rendimento superior

2019

UF de Lamas e Cercal

Murteira

Unipessoal

Rendimento superior

2017

UF de Cadaval e Pêro
Moniz

Casalinho

Unipessoal

Falta de entrega de
documentos

2017

UF de Lamas e Cercal

Murteira

Sete elementos

Falta de entrega de
documentos

2017

Vilar

Vilar

Unipessoal

2015

UF de Cadaval e Pêro
Moniz

Cadaval

Três elementos

Não se enquadra
Falta de entrega de
documentos

Fonte: EYP com base nos dados da CM Cadaval | julho, 2020
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I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional
Metodologia de análise - Um levantamento de famílias em condições indignas resultantes do trabalho de
proximidade do Município
Dando seguimento ao trabalho que o Município e outras entidades locais da área social têm desenvolvido no
acompanhamento de situações de vulnerabilidade social (nas quais se enquadram casos de precariedade
habitacional), foi sistematizada uma listagem de situações relacionadas cm carências habitacionais
existentes no concelho, focalizadas nas ARU delimitadas, e assumindo os conceitos do 1.ºDireito.
Neste sentido, em colaboração com as entidades listadas no Anexo II, entre setembro de 2020 e abril de
2021 foi identificado um conjunto de 46 agregados familiares a residir em situação habitacional indigna,
que se constituem um universo de intervenção prioritária no âmbito das soluções previstas na Estratégia
Local de Habitação municipal.
A informação referente a cada situação foi tratada e analisada de forma a ser delimitar o perfil de situações
e famílias que necessitam de uma solução passível de enquadrar no programa 1.º Direito.

Caraterização geográfica do perfil dos agregados familiares carenciados
Distribuição, por freguesia, dos munícipes carenciados
Vilar
13%
Vermelha

7%

Alguber
4%
20%

UF de Cadaval e Pêro Moniz

Peral 11%
UF de Painho e Figueiros

11%
35%
UF de Lamas e Cercal

Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

Em termos geográficos, existem agregados familiares com necessidades habitacionais em todas as
freguesias. É de realçar que a UF de Lamas e Cercal contabiliza a maioria dos casos, o que pode
estar alinhado pelo facto desta freguesia ter o maior número de alojamentos em 2011.
Segue-se a UF de Cadaval e Pêro Moniz e a freguesia de Vilar, com 20% e 13% do total de casos
sinalizados, respetivamente.
Distribuição por localidade dos agregados familiares munícipes carenciados
6

3
2
1

Cadaval

Palhais

Lamas

Rocha Forte

Vilar

C. Andrés

Pragança

Casal Velho

Murteira

Casais de Montejunto

Casal Cesteiro

Cercal

Martim Joanes

Vermelha

D. Durão

Casais do Peral

Vale Canada

Correira

Alguber

Casal do Entrudo

Arrabalde

Sobrena

Boiça do Louro

Dagorda

Painho

Casalinho

Figueiros

Número de agregados familiares
Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

Quando analisamos por localidade, a que mais se destaca é o Cadaval, com 6 famílias sinalizadas. No
entanto, apesar dos agregados estarem mais concentrados nesta localidade, não se descura que a
maioria se distribui pelo conjunto das restantes, que incluem pequenas aldeias e lugares.
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I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional
Caraterização do perfil dos agregados familiares carenciados
Proporção de agregados familiares por número de elementos que os compõem
22

1

12

2

3

6

4+

6

Número de elementos
dentro do agregado familiar
Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

Predomínio de população que vive só, representando 48% do total. Isto pode ser de alguma
preocupação acrescida para o Município, uma vez que se podem encontrar em situação de
isolamento e que cerca de 28% da amostra tem 65 ou mais anos.
Por outro lado, é considerável a proporção de agregados familiares numerosos com 4 ou mais
elementos (foram contabilizados nesta rúbrica os agregados ditos “compostos” ou “alargados”).
Distribuição dos agregados familiares por situação de habitação
Percentagem de agregados familiares

Habitação própria

61%

Habitação cedida

24%

Habitação arrendada
Ocupação (precária)

100%

13%
2%

Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

É notória a incidência de agregados familiares com necessidades habitacionais que têm a sua própria
casa (61%). Seguem-se as habitações cedidas.
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habitação
I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional
Caraterização do perfil dos agregados familiares carenciados que correspondem aos quatro
critérios
Distribuição dos agregados familiares sinalizados em carência, pelos quatros critérios 1.ºDireito,
16
por freguesia
1

Inadequação
Insalubridade e insegurança

Precariedade
9
1
1

Sobrelotação

13
5

5
2
1
1
Alguber

2

2

2

UF de
Uf de
Cadaval e Lamas e
Pêro Moniz Cercal

6
1

5
3

3

3

5

2

UF de
Painho e
Figueiros

Peral

Vermelha

Vilar

Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

Presença em todas as freguesias de insalubridade e insegurança nas condições habitacionais das
famílias sinalizadas que residem em condições indignas. Tem particular expressão na UF de Lamas e
Cercal. Os restantes critérios estão presentes em pelo menos 2 freguesias. À exceção da Vermelha
que apenas regista casos de insalubridade e insegurança, todas as freguesias têm pelo menos dois
critérios presentes.
Distribuição dos agregados familiares correspondentes aos quatro critérios, por situação de
habitação
4
1
1

8

2

5
29

1

Habitação cedida
Habitação arrendada

2

Habitação própria

5

Ocupação (precária)

24

5
2
3
Inadequação

Insalubridade
e insegurança

Precariedade

Sobrelotação

Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

Numa visão geral, a habitação própria e cedida são as mais comuns nas situações de habitação
indigna sinalizadas nos agregados familiares.
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I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional
Caraterização do perfil dos agregados familiares carenciados que correspondem aos quatro
critérios
Distribuição do número de pessoas correspondentes aos quatro critérios, por situação de
habitação
19
3
10

Habitação cedida

Habitação arrendada

16

Habitação própria

6

Ocupação (precária)

52
6

6
3

7

46

11
7
4
Inadequação

Insalubridade
e insegurança

Precariedade

Sobrelotação

Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

A condição indigna de insalubridade e insegurança é a que concentra maior número de pessoas,
nomeadamente as que residem em habitação própria. Seguem-se as condições de sobrelotação e
precariedade.
Distribuição do número de pessoas por agregado familiar e por critério
Um elemento

Dois elementos
1

Três elementos

Quatro elementos ou mais

1

2

1

2

2

1
2

2

3
5

9
Inadequação
Insalubridade e insegurança
Precariedade
Sobrelotação
15
Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

Quanto ao número de pessoas do agregado familiar, é natural que a expressão da sobrelotação
aumenta quando o número de membros cresce. Por outro lado, é de particular interesse verificar
que os agregados unipessoais se encontram maioritariamente em situação de insalubridade e
insegurança.
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I.3.5 Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional
Caraterização do perfil dos agregados familiares carenciados que correspondem aos quatro
critérios
Perfil-tipo de um agregado familiar

Vive em
habitação própria

O agregado é
unipessoal

O agregado familiar
adequa-se no critério
de Insalubridade e
insegurança

Habita na UF de
Lamas e Cercal

Fonte: CM Cadaval, análise EY-Parthenon

No Município, existem 46 casos de situações de agregados familiares sinalizados com carências
habitacionais cujas famílias residem maioritariamente com condições insalubres e de insegurança.

Nota: Foram utilizados os Critérios do Programa 1º Direito propostos pela EY-P anteriormente enviados ao Município para
validação.
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I.3.6 Situações Específicas: núcleos precários, degradados e pessoas
vulneráveis
Núcleos precários e núcleos degradados

Pessoas vulneráveis

No Levantamento Nacional das Necessidades de
Realojamento Habitacional realizado pelo IHRU
em 2018 não consta qualquer núcleo ou família
por realojar no concelho de Cadaval.

Considerando a definição de pessoas vulneráveis
constante do DL 37/2018, art.10º, recentemente
retificado pelo DL 81/2020, art.8º, importa
caracterizar os três grupos populacionais em
situações de emergência social que nele se
enquadram: pessoas em situação de sem-abrigo,
vítimas de violência doméstica e requerentes e
beneficiários de proteção internacional.

De facto, atualmente não se identificam núcleos
precários no Cadaval (não estão delimitadas
AUGI, nem são identificáveis no território
municipal acampamentos ou outras formas de
alojamento precário).
Relativamente aos núcleos degradados, também
não estão identificados focos deste tipo no
concelho. Tratando-se de um território
predominantemente rural, o Cadaval caracterizase pela existência de pequenas aldeias e lugares
onde se concentra um conjunto de
situações enquadráveis nos conceitos do
1.ºDireito, nomeadamente a insalubridade e
insegurança. Porém, nenhum desses casos
corresponde a um núcleo degradado, de acordo
com a definição do 1.º Direito.
A listagem de necessidades habitacionais que
o Município detém evidencia a existência destas
situações.

Relativamente às pessoas sem-abrigo e aos
beneficiários de proteção internacional estas
situações não estão referenciadas no concelho.
Quanto a situações de vítimas de violência
doméstica, segundo os dados da GNR, desde
2016, ano no qual se verificou um pico de
sinalizações destas situações com 38 casos
sinalizados, com um aumento na ordem dos
124%. Desde esse pico que os casos têm vindo a
diminuir gradualmente.
Segundo esta fonte de informação, em 2019
estavam referenciadas 21 vítimas de violência
doméstica no concelho. Contudo, o Município
dispõe de meios alternativos de resposta a esta
situação, pelo que não se identificam, numa
primeira fase, necessidades de intervenção neste
domínio ao abrigo do 1º Direito.

Evolução dos casos registados de violência doméstica no concelho | 2015-19
38
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Fonte: GNR – Posto Territorial do Cadaval, jun.2020.
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I.3.7 Leitura da situação financeira dos agregados familiares residentes
Um conjunto alargado de agregados familiares
dentro dos parâmetros de carência financeira do
1.º Direito
Segundo o Decreto Lei n.º 37/2018, um
agregado habitacional cujo rendimento médio
mensal é inferior a quatro vezes o indexante dos
apoios sociais (IAS), i.e., 21.063€/ano
(considerando o valor de 438,81€ publicado em
2020), enquadra-se na situação de carência
financeira. Através da análise da distribuição do
rendimento bruto declarado dos agregados fiscais
do Cadaval, podemos concluir que existe um
conjunto muito alargado de agregados fiscais
cujos rendimentos se enquadram abaixo da
referência dos 4 IAS: 81% dos agregados fiscais
do concelho, ou seja, 4.991 agregados fiscais.
Dentro deste universo, salienta-se que 52% dos
agregados fiscais no município têm um nível de
rendimentos inferior a 2 IAS (10.531€/ano), o
que indicia uma situação de carência financeira
mais acentuada. Este número, apesar de
ligeiramente mais acentuado, acompanha a subregião, que regista 47% de agregados abaixo da
referência 2 IAS.

O nível de encargos com a habitação representa
taxas de esforço relevantes para as famílias
Considerando os dados do INE (Estatísticas de
Preços da Habitação ao nível local, Estatísticas do

Distribuição do rendimento bruto declarado no
Município do Cadaval | 2017
2.400

rendimento ao nível local) e fazendo um breve
exercício teórico, é possível calcular as taxas de
esforço medianas das famílias do Cadaval nos
encargos com o arrendamento da habitação. Este
exercício tomou como referência os dados das
rendas da sub-região onde o Cadaval está
inserido devido à ausência destas estatísticas
para o município no período considerado – 2.º
semestre de 2017.
Tendo em conta diferentes tipologias e
assumindo as dimensões médias apresentadas no
quadro abaixo, podemos concluir que as taxas de
esforço de um agregado com o rendimento bruto
declarado mediano varia de 24% (no caso de um
T1) a 38% (no caso de um T3). Estes valores são
menos acentuados do que os simulados para o
Oeste (31% e 48% respetivamente). Note-se que
esta diferença é influenciada pela mediana do
rendimento bruto declarado no Oeste, o qual
corresponde a 909€ em 2017, ou seja, 66€
acima do valor registado no Cadaval. Não
obstante, considerando a referência aconselhável
para uma taxa de esforço com habitação
suportável pelas famílias de 30 a 35%, verifica-se
que facilmente as famílias que residem no
Cadaval se deparam no nível máximo para a
habitação a partir da tipologia de habitação a
partir de T2.

Taxas de esforço no arrendamento de habitação
(simulação teórica)

2.206

2.000

Dimensão
média por
tipologia

Renda

Valor
Renda

Mediana

Taxa de
esforço
da renda
*

1.600

1.200

1.169

971
800
644
400

0

< 1 IAS 1 IAS - 2 IAS - 3 IAS - > 4 IAS
2 IAS 3 IAS 4 IAS

INE, Estatísticas do rendimento ao nível local, 2017
(estatística em desenvolvimento)

Número de agregados

1.170

60 m2
T1
80 m2
T2
100 m2
T3

24%

204,4 m2
2,92
€/m2
(2º S.
2017)

262,8 m2

321,2m2

843€
(ano
2017)

31%

38%

Nota: A mediana e a taxa de esforço são calculadas sobre o
Rendimento Bruto declarado.

Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local e
estatísticas do rendimento ao nível local, 2017 (estatística em
desenvolvimento)
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I.3.8 Síntese
Situações específicas: núcleos e pessoas vulneráveis

01
►

Sem incidência de núcleos precários nem núcleos degradados no
concelho

►

Sem referências de pessoas sem-abrigo ou beneficiários e requerentes de
proteção internacional no território municipal

►

21 casos de vítimas de violência doméstica em 2019, mas sem
necessidade de intervenção municipal ao abrigo do 1º Direito

Iniciativas municipais e pedidos de apoio de âmbito habitacional

02

►

O Programa “Habitar Bem” é uma medida de incentivo e apoio à
recuperação de habitações próprias permanentes, cujo proprietário (a)
não possui meios financeiros próprios para a realizar

►

Desde 2015, já financiaram com material de reabilitação habitacional oito
agregados familiares, cujo as carências eram muitas, no valor total de
2.425,54€

►

Conjunto de 46 famílias com carências habitacionais sinalizadas pelo
Município entre setembro de 2020 e abril de 2021

►

Existência de quatro fogos municipais em condições de insalubridade e
insegurança, desocupados

Leitura da situação financeira dos agregados familiares residentes

03

►

81% dos agregados fiscais do concelho, ou seja, 4.991 agregados fiscais
enquadram-se abaixo da referência dos 4 IAS

►

52% dos agregados fiscais no município têm um nível de rendimentos
inferior a 2 IAS (10.531€/ano), o que indicia uma situação de carência
financeira mais acentuada.

►

O nível de encargos com a habitação representa taxas de esforço
relevantes para as famílias
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I.4. Análise SWOT
das Necessidades
de Habitação Locais
I.4.1 SWOT: Forças, Franquezas, Oportunidades e
Ameaças
I.4.2 Síntese
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A análise SWOT das necessidades de habitação locais
I.4.1 SWOT: Forças, Franquezas, Oportunidades e Ameaças
O diagnóstico das necessidades de habitação
locais pode ser complementado com a matriz
SWOT. Trata-se de um instrumento útil que
permite equacionar as questões habitacionais
enquadráveis no Programa 1º Direito,
considerando os pontos mais fortes e
oportunidades, bem como observando os seus

pontos fracos e ameaças.
Este exercício de perspetivas é fundamental para
o estabelecimento de eixos estratégicos que
permitem enquadrar de forma coerente e
equilibrada as soluções a eleger na ELH.

Forças

Fraquezas

►

A grande maioria dos residentes são
proprietários ou co-proprietários da
habitação;

►

Oferta reduzida de habitações novas
(apenas 145 fogos construídos entre
2011-18);

►

Não há pessoas sem-abrigo nem
requerentes ou beneficiários de proteção
internacional;

►

Parque edificado antigo e com
necessidades de conservação.

►

Sem incidência de núcleos precários e
núcleos degradados no concelho;

►

Existência de iniciativas municipais
habitacionais de incentivo à reabilitação
(ex: Programa “Habitar Bem” e
incentivos fiscais).

Oportunidades
►

Um stock de alojamentos vagos cujo
destino se encontra eventualmente em
aberto para inclusão em políticas
habitacionais e de reabilitação urbana
(motivo de estarem vagos corresponde a
cerca de 46% “outros”);

►

Mercado de arrendamento e aquisição
com valores competitivos quando
comparados com os da região, podendo
ser fator de atração de novos habitantes;

►

Crescimento da oferta de alojamento
local e consequente reabilitação do
edificado;

Ameaças
►

Processos de envelhecimento e
decrescimento da população, podem
contribuir para o aumento dos fogos
devolutos;

►

Casos de isolamento a requererem
respostas específicas;

►

52% dos agregados familiares em
situação de carência financeira e taxas
de esforço com habitação significativas
para as famílias;

►

Diversas situações de famílias que
residem em condições indignas
sinalizadas (abr.2021)

Fonte: EY-Parthenon
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A análise SWOT das necessidades de habitação locais
I.4.2 Síntese (1/3)

Ao longo deste exercício de diagnóstico, procurou-se evidenciar o conjunto das principais questões
que os agregados familiares de Cadaval têm de enfrentar em matéria de condições indignas de
habitação, em particular à luz do Programa 1.º Direito.
Apesar do trabalho de proximidade e intervenção que o Município tem vindo a desenvolver na área
social e de habitação, persistem no concelho famílias que vivem em condições habitacionais indignas.
Tal fator é evidente, por exemplo, na listagem que o Município construiu, tendo por base um conjunto
de situações já sinalizadas ou referenciadas, coincidentes geograficamente com as diversas áreas de
reabilitação urbana.

81% das famílias residentes no concelho cumprem o critério de situação de carência
financeira do 1.º Direito, i.e., rendimentos médios mensais abaixo dos 4 IAS
A breve análise da situação financeira das famílias fiscais residentes no Município, realizada através
dos dados disponíveis (tendo em conta as limitações que os mesmos podem representar) indicia que
uma considerável percentagem da população municipal estará dentro das condições de elegibilidade
do Programa 1.ºDireito no critério da situação de carência financeira.

Não foram sinalizados núcleos precários ou núcleos degradados no concelho
Relativamente à existência de núcleos (focos) de concentração de famílias a residir com condições
habitacionais indignas, evidencia-se a dispersão das problemáticas habitacionais de agregados
familiares um pouco por todo o território, situação à qual o carácter rural do concelho não será alheio.
A auscultação de diversos técnicos municipais que trabalham nos diferentes ângulos de abordagem do
tema da habitação permite confirmar esta perceção. Desta forma, não se encontram identificados
núcleos degradados ou precários no território municipal.

Listagem de carências sinalizadas no Município (abr. 2021): 46 agregados
familiares
De acordo com o levantamento realizado pelo Município com o apoio das Juntas de Freguesia e outras
entidades do setor social, entre setembro de 2020 e abril de 2021, foram sinalizados 46 agregados
familiares a residir em situação habitacional indigna.

Situações de insalubridade e
Insegurança sinalizadas no Município
(abr. 2021): 29 agregados familiares

Situações de precariedade sinalizadas
no Município (abr. 2021): 8 agregados
familiares

Relativamente aos critérios de condições indignas tal como tipificados no Programa 1.ºDireito,
verifica-se o predomínio de situações de insalubridade e insegurança, as quais reclamam, na maioria
considerável dos casos, uma intervenção ao nível do esforço de reabilitação do edificado. Quando não
seja possível assegurar condições dignas no fogo existente, poder-se-á recorrer a outro tipo de
soluções alternativas, também elas eventualmente enquadráveis no âmbito do referido Programa
público.
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A análise SWOT das necessidades de habitação locais
I.4.2 Síntese (2/3)
O diagnóstico confirma a perceção de existência
de famílias com carências habitacionais à luz do
Programa 1.º Direito

Através da informação detalhada das várias
situações (com o apoio do trabalho de
proximidade do Município), foi possível distribuir
os agregados pelas diferentes condições indignas
definidas pelo programa 1.ºDireito.

Assim, e considerando as situações referenciadas
como carências habitacionais na listagem
municipal de abril de 2021 (levantamento através
das Juntas de Freguesia e associações locais),
identifica-se um total de 46 famílias que residem
no concelho em carência habitacional, das quais
nenhuma corresponde a situações específicas.

De seguida apresenta-se a esta distribuição, bem
como a correspondência à sua descrição e
número de indivíduos a que se referem.

Agregados familiares (referenciados) em carência habitacional no concelho de Cadaval
Critérios
de condições indignas
Precariedade

Agregados familiares
(referenciados)
em carência habitacional

Dos quais,
em situações específicas*

8

0

29

0

Sobrelotação

4

0

Inadequação

5

0

46

0

Insalubridade e insegurança

Total de agregados
familiares (referenciados)
com carências
habitacionais

Fonte: Metodologia EY-Parthenon, com base em listagens municipais
Notas:
(*) Núcleos degradados, núcleos precários e pessoas vulneráveis (nesta fase não foram sinalizadas situações específicas no
concelho).
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I.4.2 Síntese (3/3)
Agregados familiares em carência habitacional (referenciados) no concelho de Cadaval
(com maior detalhe)

Classificação da situação indigna
(Art.5º)

Situações Específicas
Núcleo/
N.º
N.º
(Art.10º/ Art.11º/ Descrição da Agreg.
Pessoas*
Art.12º)
Situação
Fam.

Precariedade

-

Pág. 42-47

8

16

Insalubridade e insegurança

-

Pág. 42-47

29

52

Sobrelotação

-

Pág. 42-47

4

19

Inadequação

-

Pág. 42-47

5

11

0

0

46

98

Famílias com carências habitacionais referenciadas - em situação específica

Famílias com carências habitacionais referenciadas – total

Fonte: Metodologia EY-Parthenon, com base em listagens municipais
Notas:
(*) Sempre que possível, foi utilizada a informação sobre o número de elementos do agregado familiar. Quando essa informação
não estava disponível, foi utilizada a dimensão média das famílias no Cadaval - 2,5 indivíduos. Nos casos em que se tratam de
“agregados compostos” ou “famílias alargadas” em que não há detalhe sobre o número de elementos do agregado familiar,
assumiu-se, para efeitos de contagem dos indivíduos em situação de carência, que estes agregados têm 4 elementos.
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habitacionais
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1.1. Definição da estratégia: prioridades, objetivos e metas a alcançar
Considerando o panorama diagnosticado da
realidade das carências habitacionais no território
do Cadaval, bem como o âmbito e horizonte de
implementação do Programa 1.º Direito, torna-se
pertinente construir uma estratégia que possa
abarcar um conjunto de respostas coordenadas e
eficazes aos desafios identificados no Município.
Assim, foi alinhada uma visão estratégica
sustentada por dois eixos estratégicos. Estes
permitem orientar e enquadrar os esforços do

Visão

Município e clarificar as prioridades de
intervenção que têm subjacentes o objetivo de
melhorar as condições habitacionais no Município
do Cadaval. O horizonte temporal assumido para
a programação desta estratégia é o ano horizonte
de 2026.
A visão orientadora e os dois eixos estratégicos
em que a presente estratégia se concretiza
apresentam-se de seguida.

Promover a melhoria das condições habitacionais das famílias residentes no
concelho do Cadaval, com particular enfoque nas situações de maior
vulnerabilidade, priorizando as soluções de reabilitação e a dinamização do
parque habitacional existente.

Eixos
Estratégicos

EIXO 1: Apoiar a reabilitação e
mitigação de condições indignas

EIXO 2: Promover soluções de
realojamento para famílias em
condições habitacionais indignas

Promover a resolução das condições indignas mais prementes e realojar
quando necessário as famílias em carência habitacional residentes no
Município do Cadaval

Objetivos

Um conjunto de 3 programas (5 medidas) que dão resposta às carências sinalizadas no concelho
Programa “+Habitação"

Linhas de
Atuação

Com objetivo central de aumentar a
capacidade municipal de realojar
famílias em condições indignas,
apoiando os seus munícipes aceder a
uma habitação condigna. Nesta ótica
prevê-se a reabilitação de imóveis que
pertencem ao Município bem como a
construção de nova oferta
implementada em terreno municipal.

Programa
“Reabilite para viver melhor"

Programa
"Revitalizar os lugares rurais"
Com objetivo central de aumentar a
oferta municipal habitacional e
simultaneamente assegurar a fixação
dos seus munícipes nos lugares rurais,
garantindo a sua inserção em
condições condignas habitacionais.
Nesta ótica prevê-se a aquisição de
fogos degradados dispersos pelas
várias localidades do concelho e a sua
reabilitação para disponibilizar em
arrendamento.
Com objetivo central de dinamizar a reabilitação
das próprias habitações permanentes dos
munícipes do Cadaval

Fonte: EY-Parthenon
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1.1. Definição da estratégia: prioridades, objetivos e metas a alcançar
Para que se consigam identificar e priorizar o
conjunto de soluções a incluir na presente ELH,
foram assumidas as seguintes premissas:
► O leque específico de soluções disponíveis ao
abrigo do 1.º Direito – Arrendamento para
subarrendamento, Encargo com moradores de
núcleos degradados, Reabilitação de
frações/prédios habitacionais, Construção a
custos controlados, Aquisição de frações ou
prédios para destinar a habitação, Aquisição
de terrenos, Desenvolvimento de
equipamentos complementares integrados em
empreendimentos habitacionais financiados
pelo 1.º Direito (reabilitação, aquisição,
construção) e a conjugação destas soluções;

facto das condições de apoio do Programa
serem majoradas nestas situações.
O cenário de partida assumido foi o das carências
sinalizadas na fase de Diagnóstico da presente
ELH. Face a esta situação, mobilizam-se as
soluções previstas no Programa 1.º Direito, assim
como os beneficiários e entidades beneficiárias
previstos no mesmo programa, que conjugadas
respondem às carências identificadas.
Foram assim identificadas 5 medidas
enquadráveis nos 2 eixos estratégicos e linhas de
atuação definidos, resumidas do quadro seguinte.

► A tipologia de beneficiários de apoio definida
no Programa 1º Direito - Beneficiários Diretos
e Entidades Beneficiárias (nas quais se inclui o
Município);

► A interpretação do propósito do Programa,
que visa atuar de forma prioritária nos focos
de concentração de problemas e pessoas
vulneráveis, como se deduz implicitamente do
Síntese das medidas a implementar por eixo estratégico

Eixo Estratégico 1: Apoiar a reabilitação e mitigação de condições indignas
1.1 Famílias proprietárias que residem em condições indignas reabilitam os
seus próprios fogos – Programa “Reabilite para viver melhor"

1 medidas

Eixo Estratégico 2: Promover soluções de realojamento para famílias em condições
habitacionais indignas
2.1 Município reabilita fogos municipais para disponibilizar para arrendamento
apoiado – Programa "+Habitação”
2.2 UF Lamas e Cercal reabilita fogo para disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares rurais"
2.3 Município adquire fogos e reabilita para disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares rurais"

4 medidas

2.4 Município amplia parque habitacional municipal através da construção de
novos fogos em terreno municipal, para aumentar oferta de arrendamento
habitacional apoiado – Programa "+Habitação”
Fonte: EY-Parthenon
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1.2. Identificação das soluções habitacionais a mobilizar
Tendo por base as famílias com carências
habitacionais e a capacidade das medidas
previstas de darem uma resposta concreta às
necessidades identificadas, através do
desenvolvimento e implementação da presente
estratégia, encontram-se previstas um total de 5
medidas, que têm o intuito de prestar uma
resposta às pessoas que vivem em “condições
habitacionais indignas e que não dispõem de
capacidade financeira para suportar o custo do
acesso a uma habitação adequada”
(portaldahabitação.pt).

 Solução

por via de intervenção do Município
(M): 18 agregados familiares, compromisso de
resolução de 39% do total de agregados
familiares sinalizados que vivem em carência
habitacional;

 Solução

por via de intervenção de Entidades
Beneficiárias (EB): 1 agregado familiar, o que
representa 2% do total de agregados familiares
sinalizados que vivem em carência habitacional;

 Solução

por via da intervenção dos
Beneficiários Diretos (BD): 27 agregados
familiares, o que corresponde a 59% do total de
agregados familiares sinalizados que vivem em
carência habitacional;

No Município do Cadaval o alcance da estratégia é
de 46 agregados familiares, sendo que nenhum
deles corresponde a situações específicas.

Note-se, portanto, que para além do Município,
prevê-se intervenção de outra Entidade
Beneficiária – UF Lamas e Cercal, cujo NIF é 510
837 468.

Estes dados integram uma estimativa que se
refere aos beneficiários diretos e que se
apresenta enquanto previsão de difícil
confirmação prévia, pois está dependente da
população abrangida pelos critérios definidos.

Estas informações são apresentadas mais
detalhadamente de seguida.

Assim sendo, são mobilizados compromissos
programáticos através dos seguintes
intervenientes:

Resolução de agregados familiares (referenciados) com carências habitacionais através da ELH

Agregados familiares sinalizados em
carência habitacional pela ELH
ELH do
Município do
Cadaval

Total de
agregados
familiares

Total de
agregados
familiares

Dos quais,
em situações
específicas

46

0

Agregados familiares em carência
habitacional solucionados pela ELH

Total
de agregados
familiares

46*

Dos quais,
em situações
específicas

0

Fonte: EY-Parthenon
Notas:
(*) Considerando 27 candidaturas dos beneficiários diretos.
Os quadros das páginas seguintes desenvolvem a informação relativa aos diferentes intervenientes e investimento estimado,
bem como à programação e priorização.
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1.2. Identificação das soluções habitacionais a mobilizar
De seguida, é apresentado o conjunto de soluções
habitacionais enquadráveis no 1.ºDireito que o
Município considera pertinente desenvolver na
presente ELH, quer em função dos desafios
identificados no diagnóstico das carências
habitacionais existentes no Município do Cadaval
quer em atenção às suas opções estratégicas de
desenvolvimento.
Para cada medida (solução), identifica-se:
►

a condição de diagnóstico a que responde;

►

o número de agregados familiares

solucionados;
►

a entidade responsável pela solução;

o encaixe na visão e pilares prioritários da
Estratégia.
►

Importa ainda destacar a necessidade de
assegurar a coerência das medidas previstas com
os instrumentos de gestão territoriais, uma vez
que algumas dessas medidas implicam uma
indispensável verificação de viabilidade e
compatibilização com os IGT’s e RMUE.

Medidas de atuação previstas pela ELH do Município do Cadaval
Carência /
problemática
a que responde

N.º
Medida

Medida

N.º
Agreg.
Fam.

N.º
Pes.*

Entidade
que
promove
solução

EIXO 1: Apoiar a reabilitação e mitigação de condições indignas
Listagem municipal:
famílias proprietárias
em insalubridade e
insegurança ou
inadequação

1.1

Famílias proprietárias que residem em
condições indignas reabilitam os seus
próprios fogos – Programa “Reabilite para
viver melhor"

27

50

BD

EIXO 2: Promover soluções de realojamento para famílias em condições habitacionais indignas

Listagem municipal:
famílias a residir em
habitações cedidas,
alugadas e ocupadas
indevidamente em
condições indignas

2.1

Município reabilita fogos municipais
para disponibilizar para arrendamento
apoiado – Programa "+Habitação”

2

2

M

2.2

UF Lamas e Cercal reabilita fogo para
disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares
rurais"

1

2

EB

2.3

Município adquire fogos e reabilita para
disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares
rurais"

11

25

M

2.4

Município amplia parque habitacional
municipal através da construção de
novos fogos em terreno municipal, para
aumentar oferta de arrendamento
habitacional apoiado – Programa
"+Habitação”

5

19

M

46

98

-

TOTAL DE FAMÍLIAS SOLUCIONADAS PELA ELH DO CONCELHO DO
CADAVAL

Fonte: EY-Parthenon
Nota: BD – Beneficiário Direto; M – Município; EB – Entidade Beneficiária
(*) Sempre que possível, foi utilizada a informação sobre o número de elementos do agregado familiar. Quando essa informação
não estava disponível, foi utilizada a dimensão média das famílias no Cadaval - 2,5 indivíduos. Nos casos em que se tratam de
“agregados compostos” ou “famílias alargadas” em que não há detalhe sobre o número de elementos do agregado familiar,
assumiu-se, para efeitos de contagem dos indivíduos em situação de carência, que estes agregados têm 4 elementos.
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1.2. Identificação das soluções habitacionais a mobilizar
Programas e soluções de iniciativa municipal - detalhe
Programa “Revitalizar os lugares rurais”
Medida 2.2

UF Lamas e Cercal reabilita fogo para disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares rurais"

Nesta medida está prevista a reabilitação de um
fogo titulado pela UF Lamas e Cercal para
realojamento de uma família identificada em
situação habitacional indigna a residir numa casa
cedida. Trata-se de um fogo de tipologia T1 que
foi cedido pela Santa Casa da Misericórdia à UF
Lamas e Cercal com direito de superfície por um
período de 50 anos e que se localiza nesta
freguesia.
O fogo será disponibilizado em regime de
arrendamento apoiado a uma das famílias

identificadas na listagem municipal que reside na
respetiva freguesia. Desta forma, o Município
pretende evitar que o realojamento implique a
alteração da localidade de residência habitual das
famílias abrangidas.
A medida será concretizada até 2023, prevendose que o fogo seja disponibilizado até ao final
desse. A sua concretização implicará um
investimento estimado de 67.428€ a realizar pela
UF Lamas e Cercal.

Programa "Revitalizar os lugares rurais"
Medida 2.3

Município adquire fogos e reabilita para disponibilizar para arrendamento

Esta medida prevê a aquisição de fogos
degradados dispersos pelas várias localidades do
concelho e a sua reabilitação. Estes fogos
servirão para realojar 11 famílias identificadas
em situação habitacional indigna a residir em
casas alugadas, cedidas ou ocupadas
indevidamente.
No total, o Município prevê a aquisição de 11
fogos (seis T1, três T2 e dois T3) que irá
disponibilizar em regime de arrendamento
apoiado. Na seleção dos fogos o Município

pretende privilegiar a localização de origem das
famílias, evitando assim que estas tenham de
alterar a sua residência habitual e promovendo a
revitalização dos lugares rurais que caracterizam
o território.
Prevê-se que 5 desses fogos sejam
disponibilizados em 2022 e os restantes 6 fogos
no final de 2023. A concretização da medida
implicará um investimento estimado de
914.318€.

Programa “+Habitação”
Medida 2.1

Município reabilita fogos municipais para disponibilizar para arrendamento
apoiado

Município amplia parque habitacional municipal através da construção de novos
fogos em terreno municipal, para aumentar oferta de arrendamento habitacional
apoiado
No Programa “+Habitação”, o Município prevê a
arrendamento apoiado.
ampliação do seu parque habitacional para
Os dois fogos municipais reabilitados localizam-se
realojamento de 5 agregados familiares
nas freguesias dos agregados familiares
residentes na UF Cadaval e Pêro Moniz e a
abrangidos pela medida, tratando-se de dois
reabilitação de fogos municipais para
fogos de tipologia T1, prevendo-se que também
realojamento de 2 agregados familiares, um
estes sejam disponibilizados em regime de
residente na Vermelha e o outro residente na UF
arrendamento apoiado.
Cadaval e Pêro Moniz.
Estima-se que a concretização deste programa
A ampliação do parque habitacional será
implique um investimento de 634.567€,
desenvolvida num terreno municipal, prevendo-se
prevendo-se que a reabilitação ocorra entre 2022
a construção de 5 fogos (um T1, dois T2 e dois
e 2023 e construção seja concluída até 2024.
T4) que serão disponibilizados em regime de
Medida 2.4
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1.3 Programação por ação e prioridade das soluções habitacionais
identificadas
No contexto da programação das soluções que
compõem a presente ELH, foi efetuada uma
priorização das mesmas de acordo com 2 níveis,
sendo 1 o mais prioritário e 2 o menos.

ritmo de desenvolvimento da operacionalização
da ELH, bem como dos acordos operativos
implícitos.

Adicionalmente, a programação destas soluções
considera o tipo de solução prevista no Programa
1.º Direito e ainda o prazo de implementação de
cada medida proposta, no horizonte temporal de
2026. Trata-se de uma programação indicativa,
que pode ser alvo de alterações consoante o

O quadro seguinte sistematiza a programação e
priorização das soluções mobilizadas pelo
Município e Beneficiários Diretos, apresentando o
número de agregados associado a cada solução.
Na página seguinte constam as tipologias
associadas às soluções municipais.

Programação e priorização das soluções mobilizadas e do número de agregados familiares
associado a cada solução, a promover pela ELH do Município do Cadaval ao abrigo do 1.ºDireito
Programação
Medidas/Soluções

2021

2022

2023

2024

2025

2026

BD M EB BD M EB BD M EB BD M EB BD M EB BD M EB

Total Priori
(nº) -dade

EIXO 1: Apoiar a reabilitação e
mitigação de condições indignas

5

22

27

-

Reabilitação de habitação de que sejam
titulares - ii) da alínea a) do art.29º

5

22

27

-

1.1. Famílias proprietárias que
residem em condições indignas
reabilitam os seus próprios fogos –
Programa “Reabilite para viver
melhor"

5

22

27

1

19

-

3

-

2

1

1

1

EIXO 2: Promover soluções de
realojamento para famílias em
condições habitacionais indignas

6

7

1

Reabilitação de frações ou de prédios
habitacionais - art.º27 c)

1

1

1

1

1

2.1 Município reabilita fogos
municipais para disponibilizar para
arrendamento apoiado – Programa
"+Habitação”
2.2 UF Lamas e Cercal reabilita fogo
para disponibilizar para
arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais"

5

1

Aquisição de frações ou de prédios
degradados e subsequente reabilitação
dos mesmos - art.º28 a)
2.3 Município adquire fogos e
reabilita para disponibilizar para
arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais"
Construção de prédios ou
empreendimentos habitacionais art.º27 d)

5

6

11

-

5

6

11

2

5

5

-

5

5

2

46

-

2.4 Município amplia parque
habitacional municipal através da
construção de novos fogos em
terreno municipal, para aumentar
oferta de arrendamento habitacional
apoiado – Programa "+Habitação”

Total (nº)

-

-

5

6

22 7

Fonte: EY-Parthenon
Nota: BD – Beneficiário Direto; M – Município; EB – Entidade Beneficiária

1

-

5

-

-

-

-
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1.4 Estimativa de investimento associado às soluções previstas
No quadro que se segue, sistematiza-se a
programação e priorização do investimento
associado às soluções mobilizadas pelo Município,
apresentando a informação através de uma
estimativa de valor para cada solução. As
estimativas foram calculadas tendo por base as
orientações do programa 1.º Direito e os valores
de referência para HCC na região: reabilitação ou
construção – valor de referência de 1.087 €/m²;
aquisição e reabilitação – valor de referência de
1.124 €/m2. Para cada solução foram ainda
assumidas as tipologias: T1 (62m2), T2 (81m2),
T3 (100m2) e T4 (109m2). O valor das áreas
resulta do conhecimento do Município,

correspondendo àquilo que este considera ser o
mais próximo da realidade local.
Não sendo possível antecipar com exatidão o
montante correspondente à iniciativa dos
Beneficiários Diretos, optou-se por apresentar
esta estimativa de investimento apenas para as
medidas assumidas pelas entidades beneficiárias,
i.e., o Município e a UF Lamas e Cercal.
Importa ainda salientar que se tratam de valores
indicativos, que dependem em grande medida da
profundidade das intervenções a realizar, pelo
que podem sofrer modificações/ajustamentos em
sede da sua formalização.

Programação dos investimentos (estimativas) associados a cada uma das soluções mobilizadas
pelo Município e Entidade Beneficiária – UF Lamas e Cercal – ao abrigo do 1.ºDireito (em €)
Medidas/Soluções

Programação
2021

2022

2023

2024

2025 2026

Estimativa
total (€)

EIXO 2: Promover soluções de realojamento para famílias em condições habitacionais indignas
2.1 Município reabilita fogos municipais para
disponibilizar para arrendamento apoiado –
Programa "+Habitação”
2.2 UF Lamas e Cercal reabilita fogo para
disponibilizar para arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais"
2.3 Município adquire fogos e reabilita para
disponibilizar para arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais"

67.428€ 87.749€

155.178€

67.428€

67.428€

369.740€ 544.578€

914.318€

2.4 Município amplia parque habitacional
municipal através da construção de novos
fogos em terreno municipal, para aumentar
oferta de arrendamento habitacional apoiado –
Programa "+Habitação”

Total (€)

479.389€

-

437.168€ 699.756€ 479.389€

479.389€

-

-

1.616.313€

Fonte: EY-Parthenon

Distribuição das tipologias habitacionais associadas a cada solução mobilizada pelo Município e pela
Entidade Beneficiária – UF Lamas e Cercal – prevista pela ELH
MEDIDA

Estimativa de
Nº AGR.
T1 T2 T3 T4 investimento
FAM.
(€)

2.1 Município reabilita fogos municipais para disponibilizar para arrendamento
apoiado – Programa "+Habitação”

2

1

1

-

-

155.178€

2.2 UF Lamas e Cercal reabilita fogo para disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares rurais"

1

1

-

-

-

67.428€

11

6

3

2

-

914.318€

5

1

2

-

2

479.389€

19

9

6

2

2

1.616.313€

2.3 Município adquire fogos e reabilita para disponibilizar para arrendamento –
Programa "Revitalizar os lugares rurais"
2.4 Município amplia parque habitacional municipal através da construção de
novos fogos em terreno municipal, para aumentar oferta de arrendamento
habitacional apoiado – Programa "+Habitação”

Total referente à atuação do Município e da Entidade Beneficiária
Fonte: EY-Parthenon
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1.5 Síntese
Na definição da presente ELH procurou-se
otimizar da melhor forma a mobilização dos
recursos disponíveis e o quadro de apoio
financeiro concedido pelo Programa 1.º Direito,
para resolução das situações de carência
habitacional sinalizadas no território municipal.
O quadro que se segue sintetiza o número de
agregados familiares abrangidos por eixo e
medida, assim como a estimativa de investimento
inerente à concretização das iniciativas
municipais. Estes valores distribuem-se
percentualmente da seguinte forma:
O Eixo 1, englobando apenas iniciativas dos
Beneficiários Diretos, não tem associado uma
estimativa de investimento nesta fase,
concentrando 59% das famílias abrangidas;
►

O Eixo 2, correspondendo às iniciativas das
entidades beneficiárias (Município e UF Lamas e
Cercal), concentra 100% do investimento global
estimado, abrangendo 41% dos agregados
familiares.
►

Em termos globais, o investimento municipal
representa 96% do investimento previsto no

âmbito da ELH do Cadaval – 1.548.885€. O
investimento das entidades beneficiárias (UF
Lamas e Cercal) representa 4% do investimento
estimado no âmbito da ELH. A estes acrescerá o
apoio direto aos Beneficiários Diretos,
dependente dos rendimentos médios mensais de
cada família candidata.
Em termos de agregados familiares abrangidos
pelas soluções, os Beneficiários Diretos
concentram a maior percentagem de soluções,
correspondendo a 59% de famílias abrangidas. As
iniciativas municipais permitirão solucionar 39%
do total de agregados familiares sinalizados e
solucionados através da ELH. Por fim, as
iniciativas das entidades beneficiárias – UF Lamas
e Cercal – permitirão solucionar 2% das famílias
abrangidas pela ELH.
É de referir que as estimativas do investimento
apresentado, foram calculadas segundo as
orientações do 1º Direito e os valor de referência
para HCC na região: reabilitação ou construção –
valor de referência de 1.087 €/m²; aquisição e
reabilitação – valor de referência de 1.124 €/m2.

Quadro-resumo da ELH do Município do Cadaval e Entidade Beneficiária – UF Lamas e Cercal

Eixo

Medidas

1.

1.1. Famílias proprietárias que residem em
condições indignas reabilitam os seus
próprios fogos – Programa “Reabilite para
viver melhor"

2.

2.1 Município reabilita fogos municipais para
disponibilizar para arrendamento apoiado –
Programa "+Habitação”
2.2 UF Lamas e Cercal reabilita fogo para
disponibilizar para arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais"
2.3 Município adquire fogos e reabilita para
disponibilizar para arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais"
2.4 Município amplia parque habitacional
municipal através da construção de novos
fogos em terreno municipal, para aumentar
oferta de arrendamento habitacional apoiado
– Programa "+Habitação”

Total

BD

M

EB

Total

Estimativa
de
investimento
do Município
(€)

27

-

-

27

-

-

2

-

2

155.178€

-

-

1

1

67.428€

-

11

-

11

914.318€

-

5

-

5

479.389€

27

18

1

46

1.616.313€

Agregados familiares em
carência habitacional
solucionados pela ELH (n.º)

Fonte: EY-Parthenon
Nota: BD – Beneficiário Direto; M – Município; EB – Entidade Beneficiária
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III. Modelo de governação,
monitorização e comunicação
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III.1 Modelo de governação e monitorização

De modo a responder da melhor forma aos
desafios que a implementação do Programa 1.º
Direito trará ao Município, propõe-se o
desenvolvimento de um modelo de governação e
acompanhamento simples, que possa funcionar
tendo em consideração a estrutura dos serviços
municipais e que articule eficientemente a relação
com o IHRU.
Tendo em conta a necessidade de assegurar o
respeito e coerência das prioridades eleitas na
ELH com as várias dimensões de atuação do
Município (conformidade com IGT’s,
regulamentos, etc), importa integrar as diretivas
saídas deste modelo com a gestão política e
estratégica que a enquadra.
Deste modo, aponta-se um conjunto de três áreas
de ação complementares, interligadas entre si,
que possam ser levadas a cabo por uma gestão
técnica e operacional constitutiva do trabalho
realizado pelos serviços:
►

►

Comunicação e divulgação, com o objetivo de
promover e divulgar as possibilidades de apoios
previstos no programa 1.º Direito numa
estratégia de comunicação direcionada para os
principais beneficiários, nomeadamente os
munícipes que residem em condições indignas.
Esta área pode ainda incluir iniciativas de
envolvimento, que dinamizem parcerias
colaborativas que permitam alavancar a
operacionalização das soluções previstas na
ELH;
Apoio técnico e acompanhamento, que possa
materializar-se num suporte à
operacionalização do Programa, sobretudo no
que se refere a três tipos de atuação: Apoio na
instrução das candidaturas (com particular
preocupação com a população maior iliteracia);
Avaliação das candidaturas (que inclui a sua
validação); Apoio na submissão de
candidaturas.

previstas (ex: apoio jurídico para resolver
questões de propriedade ou outras questões
legais; assessoria técnica relativa às operações
urbanísticas e outros procedimentos implícitos).
Para maior eficácia, sugere-se dar continuidade
ao trabalho de proximidade do Município, através
de um apoio descentralizado (ex: um dia/quinze
dias para apoio de proximidade descentralizado,
através da deslocação até às instalações das
juntas de freguesia);
►

Monitorização e fiscalização, que se constitua
como um instrumento de acompanhamento,
medição e fiscalização do cumprimento efetivo
das medidas previstas na Estratégia Local de
Habitação, de forma a antever eventual
necessidade de ajustamento da ELH para
garantir a sua efetiva eficácia. A definição de
um conjunto de indicadores que permitam
acompanhar eficazmente a evolução do
desempenho quer das medidas propostas, quer
do quadro de referência geral da habitação no
Município (acessibilidade do mercado
habitacional, condições do parque habitacional
indigno) é fundamental. Tais indicadores
deverão estar coordenados e eventualmente
integrar o relatório municipal anual de
habitação (Lei de Bases da Habitação),
contribuindo para a avaliação atualizada e
informada da eficiência da ELH.

Quanto ao horizonte temporal deste modelo de
governação, prevê-se a sua vigência no período
de duração do Programa 1.º Direito. A
oportunidade de manter o sistema de
monitorização instituído neste âmbito parece
constituir um instrumento interessante também
para a gestão municipal além da ELH.

Esta área pode ainda incluir a articulação de
proximidade com a autoridade competente
(IHRU), dando apoio, se possível, no que concerne
à exigência técnica e burocrática das soluções
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III.1 Modelo de governação e monitorização

Esquematização do âmbito de atuação do município na ELH do Cadaval

Gestão Política e Estratégica
- Assegurar o respeito e coerência das prioridades eleitas na ELH com as várias dimensões de
atuação do Município (conformidade com IGT’s, regulamentos, entre outros);
- Enquadramento das candidaturas dos beneficiários diretos com a ELH;
- Articulação com o IHRU.

Comunicação e
divulgação

Comunicação e
envolvimento
Divulgação

Apoio técnico e de
acompanhamento
Beneficiários
diretos

Monitorização e
fiscalização
Monitorização
de Indicadores

Apoio
jurídico
Assessoria
técnica
Ponto de contacto
com IHRU

Fonte: EY-Parthenon

68 | EY-Parthenon

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito no concelho do Cadaval

IV. Enquadramento nos
Princípios do 1º Direito
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IV. Enquadramento da Estratégia nos Princípios do 1º
Direito
A Estratégia concebida com base na componente
1.ºDireito teve em consideração a integração e
convergência com os doze princípios do
programa 1.º Direito definidos no art.3.º do DL
n.º 37/2018, com as alterações seguintes.
De forma a garantir a coerência com as linhas
estratégicas do desenvolvimento territorial do
Município do Cadaval, as opções ao longo desta
ELH foram alinhadas com os objetivos
estratégicos e programas de gestão territorial do
Município.
A formulação da Estratégia Habitacional para o
Cadaval foi sustentada nas seguintes questões:
As soluções habitacionais que integram a
estratégia apresentada convergem de forma
integrada para os princípios do planeamento
estratégico local – através da conciliação com os
IGT e programação ajustada ao desenvolvimento
esperado dos munícipes-, da estabilidade –
assegurar o acesso a habitação de condições
dignas e cuja taxa de esforço seja ajustada aos
rendimentos dos agregados familiares -, da
equidade – justa repartição do esforço
operacional e financeiro entre todas os atores
envolvidas – e por fim da perequação – através da
repartição justa de benefícios e encargos das
diversas operações urbanísticas implícitas.
A formulação da Estratégia Habitacional para o
Cadaval foi sustentada nas seguintes questões:
• Apoiar a reabilitação e mitigação das
condições indignas
Um dos focos de atenção da presente estratégia
prende-se com a reabilitação de fogos
pertencentes a agregados familiares que habitam
atualmente em condições indignas dispersos por
todo o concelho. No âmbito da reabilitação do
parque habitacional existente, prevê-se que a
mobilização desta solução ficará a cargo dos
próprios proprietários, que irão candidatar-se aos
apoios previstos no Programa 1.º Direito como
Beneficiários Diretos. Desta forma, poderão
reabilitar as suas habitações, solucionando as
carências identificadas, nomeadamente as que
dizem respeito a situações de insalubridade e
insegurança e inadequação.

• Promover soluções de realojamento para
famílias em condições habitacionais indignas
Outra das componentes da presente ELH está
relacionada com o realojamento das famílias que
residem em casa alugadas, cedidas ou
indevidamente ocupadas, em situações indignas.
A resolução destas problemáticas habitacionais
ficará a cargo do Município através de três tipos
de soluções previstas no âmbito do Programa 1.º
Direito: reabilitação de fogos municipais,
aquisição de fogos degradados e reabilitação dos
mesmos e, por fim, construção de novos fogos
num terreno municipal. Todas as soluções
previstas visam a disponibilização de fogos em
regime de arrendamento apoiado.
Adicionalmente, a alocação de fogos às famílias
que serão realojadas privilegiará, sempre que
possível, a localização de origem das mesmas, de
forma a que estas não tenham de alterar a sua
freguesia ou localidade de residência habitual.
Salienta-se ainda que é da intenção do Município
que a construção e recuperação destas casas
respeite os princípios da sustentabilidade
ambiental e eficiência energética.

Desta forma, considera-se que as soluções
previstas neste âmbito vão de encontro aos
princípios de acessibilidade habitacional,
integração social, reabilitação do edificado,
incentivo ao arrendamento e sustentabilidade
ambiental.
Por fim, o facto da ELH incluir iniciativas de
atores públicos e privados coaduna-se com o
princípio da cooperação.

Assim, entende-se que as soluções propostas vão
ao encontro dos princípios de participação,
reabilitação do edificado e acessibilidades.
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IV. Enquadramento da Estratégia nos Princípios do 1º
Direito
Matriz de convergência dos princípios do Programa 1º Direito na ELH do Concelho do Cadaval

b

Eixo 1
Apoiar a reabilitação e
mitigação de condições
indignas

f

h

d

e

g

i

k

Eixo 2
Promover soluções de
realojamento para famílias
em condições
habitacionais indignas
a

c

l

j

Legenda:
a) Princípio da acessibilidade habitacional

h) Princípio da perequação

b) Princípio do planeamento estratégico
local

i)

Princípio da reabilitação do edificado

j)

Princípio do incentivo ao arrendamento

c) Princípio da integração social
d) Princípio da estabilidade

k) Princípio das acessibilidades
l)

Princípio da sustentabilidade ambiental

e) Princípio da cooperação
f)

Princípio da participação

g) Princípio da equidade

Fonte: EY-Parthenon
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Anexo I
Definições: Os quatro critérios de condições indignas

Fonte: EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2021
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Anexo I
Definições: Situações específicas – Definição Programa 1.º Direito

Pessoas
Vulneráveis

“1 - As entidades referidas nas alíneas a) a d) do artigo 26.º podem pedir
financiamento ao abrigo do disposto no presente decreto -lei para soluções
habitacionais específicas de transição e ou de inserção de pessoas especialmente
vulneráveis, nomeadamente as pessoas sem abrigo e as vítimas de violência
doméstica e os requerentes e beneficiários de proteção internacional.
2 - As soluções habitacionais referidas no número anterior podem ter em conta,
entre outras, as especificidades inerentes a unidades residenciais destinadas a
casas de abrigo que, além das áreas sociais, devem integrar áreas habitacionais
autónomas que assegurem condições de privacidade e de autonomia às pessoas
nelas acolhidas.”
DL n.º37/2018, 4 de Junho, artigo 10.º, alterado pelo DL n.º81/2020, de 2 de
outubro

Núcleos
precários

“1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, podem beneficiar de apoio
para acesso a uma habitação adequada as pessoas e os agregados que vivem em
construções não licenciadas, acampamentos ou outras formas de alojamento
precário ou improvisado, mantendo entre si contactos subsumíveis no conceito de
relações de proximidade e de vizinhança, numa mesma área territorial delimitada
nos termos legais como uma Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) ou delimitável
por configurar um conjunto usualmente designado por «bairro», «núcleo» ou
«acampamento».”
DL n.º37/2018, 4 de Junho, artigo 11.º

Núcleos
degradados

“1 - Têm direito a aceder a uma habitação adequada, através da concessão de
financiamento aos proprietários das habitações, as pessoas e agregados que
residem em áreas urbanas degradadas cujas edificações, pelas suas
características específicas de vetustez, organização espacial e construção ou de
risco, constituem núcleos habitacionais com uma identidade própria e diferenciada
no espaço urbano, usualmente identificados com designações como «ilha»,
«pátio» ou «vila».
2 - No caso do número anterior, ainda que não seja o município o proprietário das
edificações, as intervenções de reabilitação no espaço urbano, caso ocorram,
devem ser ativamente acompanhadas por ele, preferencialmente no âmbito de
operações de reabilitação urbana sistemática, a promover diretamente ou através
de uma entidade gestora da reabilitação, nos termos do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23
de outubro, na sua redação atual.”
DL n.º37/2018, 4 de Junho, artigo 12.º, alterado pelo DL n.º81/2020, de 2 de
outubro

Fonte: EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2021
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Anexo II
Listagem das entidades auscultadas para a elaboração da ELH

Entidades Sociais
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Cadaval
Núcleo da Cruz Vermelha do Cadaval
CLDS Cadaval - Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª Geração
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – Santa Casa da Misericórdia Cadaval

Juntas de Freguesia
Junta de Freguesia de Alguber
União das Freguesias de Cadaval e Pêro Moniz
Junta de Freguesia do Peral
União das Freguesias de Lamas e Cercal
União das Freguesias do Painho e Figueiros
Junta de Freguesia de Vermelha
Junta de Freguesia de Vilar

76 | EY-Parthenon

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito no concelho do Cadaval

Anexo III

Origem
(designação)

Condição habitacional
Situações específicas
indigna
(art.º 10.º, 11.º e 12.º)
(art.º 5.º)

Habitação arrendada

Nenhuma situação

Refer. pág.

DIAGNÓSTICO (Art.º 2.º n.º 2 a))

44, 45
e 53

N.ºFam. N.ºPes.

2

Inadequação

N.º Pessoas a
abranger pelo AC

Quadros Síntese da ELH

7
11

Habitação própria

Nenhuma situação

44, 45
e 53

3

Habitação cedida

Nenhuma situação

44, 45
e 53

5

0

6
Insalubridade e
insegurança

Nenhuma situação

44, 45
e 53

0

Habitação própria

Nenhuma situação

44, 45
e 53

24

Habitação cedida

Nenhuma situação

44, 45
e 53

5

Habitação arrendada

Precariedade
Habitação arrendada

Nenhuma situação

44, 45
e 53

2

Habitação cedida

Nenhuma situação

44, 45
e 53

1

Nenhuma situação

44, 45
e 53

2

Habitação arrendada

Sobrelotação

Habitação própria

Ocupação (precária)

Precariedade
Total

Nenhuma situação

44, 45
e 53

1

Nenhuma situação

44, 45
e 53

1
46

52

0

9

9

26

26

98

48
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Anexo III
Quadros Síntese da ELH
PROGRAMAÇÃO
(Art.º 2.º n.º 2. c))

1.1 Famílias proprietárias que residem em
condições de insalubridade e insegurança ou
1
inadequação reabilitam os seus próprios fogos –
Programa “Reabilite para viver melhor"

Tipo de Tipo de Solução
Benef. Habitacional

60

Reabilitação de
habitação de que
sejam titulares art.º 29.º a) ii)

2. Famílias a residir em habitações cedidas,
alugadas e ocupadas
1 2.1. Município reabilita fogos municipais para
60
disponibilizar para arrendamento apoiado –
Programa "+Habitação” (arrendamento apoiado)
2. Famílias a residir em habitações cedidas,
alugadas e ocupadas
2.2. Município adquire fogos e reabilita para
2
disponibilizar para arrendamento –Programa
"Revitalizar os lugares rurais" (arrendamento
apoiado)
2. Famílias a residir em habitações cedidas,
alugadas e ocupadas
2.3. Município amplia parque habitacional
2 municipal através da construção de novos fogos
em terreno municipal, para aumentar oferta de
arrendamento habitacional apoiado –Programa
"+Habitação” (arrendamento apoiado)
2. Famílias a residir em habitações cedidas,
alugadas e ocupadas
2.2. UF Lamas e Cercal reabilita fogo para
disponibilizar para arrendamento – Programa
"Revitalizar os lugares rurais" (arrendamento
apoiado)

Total

60

60

60

BD

Município de Cadaval
UF Lamas e Cercal
Beneficiários Diretos
Total Soluções
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total

Descrição
(designação)

Refer. pág.

Prioridade

PRIORIDADE E SOLUÇÕES HABITACIONAIS (Art.º 2.º n.º 2. d) e b))

27 27

M

Reabilitação de
frações ou de
prédios
2
habitacionais art.º 29.º b)

2

M

Construção de
prédios ou
empreendimento 5
s habitacionais art.º 29.º b)

5

M

Aquisição e
reabilitação de
frações ou
prédios para 11
destinar a
habitação - art.º
29.º b)

11

M

Reabilitação de
frações ou de
prédios
habitacionais art.º 29.º b)

1

1

5 22

27

1 1

2

5

5 6

5

11

1

1

18 1 27 46 0 11 30 5 0 0 46
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Anexo III
Quadros Síntese da ELH

Designação

Tipo de solução

Coef.
Maj.
Art.
Art.º
N.º
19ª
AHab
83.º 3 Fogos/
n.º 3
T1 T2 T3 T4 Total
DL alojame
DL
[m²]
37/20 ntos
37/20
18
18

2. Famílias a residir em habitações cedidas,
Reabilitação de
alugadas e ocupadas
frações ou de
2.1. Município reabilita fogos municipais
prédios
para disponibilizar para arrendamento
habitacionais - art.º
apoiado –Programa "+Habitação”
29.º b)
(arrendamento apoiado)
2. Famílias a residir em habitações cedidas,
Reabilitação de
alugadas e ocupadas
frações ou de
2.2. UF Lamas e Cercal reabilita fogo para
prédios
disponibilizar para arrendamento –
habitacionais - art.º
Programa "Revitalizar os lugares rurais"
29.º b)
(arrendamento apoiado)
2. Famílias a residir em habitações cedidas, Aquisição e
alugadas e ocupadas
reabilitação de
2.3. Município adquire fogos e reabilita
frações ou prédios
para disponibilizar para arrendamento –
para destinar a
Programa "Revitalizar os lugares rurais"
habitação - art.º
(arrendamento apoiado)
29.º b)
2. Famílias a residir em habitações cedidas,
alugadas e ocupadas
Construção de
2.4. Município amplia parque habitacional
prédios ou
municipal através da construção de novos
empreendimentos
Sim
fogos em terreno municipal, para aumentar
habitacionais - art.º
oferta de arrendamento habitacional
29.º b)
apoiado –Programa "+Habitação”
(arrendamento apoiado)
TOTAL

2023

2

1 1

2023

1

1

2023

11

6 3

5

1 2

19

9 6

168

73

2

2

957

2

519

2

1.717
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EY | Building a better working world

Sobre a EY
A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, ajudando a
criar valor a longo prazo para os seus clientes, colaboradores e a sociedade, bem
como a gerar confiança nos mercados.
Dotados de informação e de tecnologia, várias equipas da EY, em mais de 150
países, asseguram confiança através da auditoria e ajudam os seus clientes a
crescer, transformar e operar.
Através de serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transações, estratégia e
serviços jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar melhores perguntas para
encontrar novas respostas para as complexas questões que o nosso mundo
enfrenta hoje.

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro
da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente
distinta. A Ernst & Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada
por garantia, não presta serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe
e utiliza dados pessoais e uma descrição dos direitos que os titulares dos dados
têm ao abrigo da legislação de proteção de dados estão disponíveis em
ey.com/pt_pt/legal-and-privacy.
As firmas-membro da EY não prestam serviços jurídicos quando tal seja vedado
pela legislação local. Para mais informação sobre a nossa organização, por favor
visite ey.com.

Sobre a EY-Parthenon
As equipas da EY-Parthenon trabalham com os clientes para superar a
complexidade, ajudando-os a repensar os seus ecossistemas, a reformular os seus
portefólios e a reinventarem-se para um futuro melhor. Com conectividade e
escala a nível global, as equipas da EY-Parthenon concentram-se na Estratégia
Realizada - ajudando os CEOs a conceber e estruturar estratégias para melhor gerir
os desafios, ao mesmo tempo que maximizam as oportunidades enquanto
procuram formas de transformar os seus negócios. Da ideia à implementação, as
equipas da EY-Parthenon ajudam as organizações a construir um mundo de
negócios melhor, fomentando o valor a longo prazo. EY-Parthenon é uma marca
sob a qual várias firmas-membro da EY em todo o mundo prestam serviços de
consultoria estratégica. Para mais informações, por favor visite
https://www.ey.com/pt_pt/strategy.
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