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Associações Filiadas :
AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas
AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas
AICE – Associação dos Industriais da Construção de Edifícios
ANEOP – Associação Nacional dos Empreiteiros de Obras Públicas

NOVO

REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO

É INJUSTO E FICA AQUÉM DO OBJECTIVOS

aprovação de um novo regime do
arrendamento urbano tem de saudarse pelo significado de que se reveste
numa matéria de tamanha importância
para a nossa economia. É o fim de um verdadeiro tabu que só por razões de ordem
política, no seu pior sentido, se prolongou
por mais de três décadas.
Contudo, a FEPICOP – Federação
Portuguesa da Indústria da Construção e
Obras Públicas não pode deixar de manifestar profundas reservas quer quanto à
capacidade deste novo regime para fazer
face à degradação do parque habitacional
arrendado quer para introduzir finalmente
os adequados critérios de justiça e
equidade no mercado do arrendamento
indispensáveis ao seu relançamento.
Apesar de não se conhecer ainda o conjunto de diplomas que virão completar este
chamado "novo regime", algumas
questões merecem desde já sérios reparos,
de entre as quais avultam as seguintes:

A

• Embora pretendendo ser equitativo para
senhorios e inquilinos, o novo diploma é
claramente desequilibrado em favor dos
arrendatários, desde logo por prever um
excessivamente dilatado prazo de 10
anos para a actualização das rendas
para todos os arrendatários com mais
de 65 anos, por maiores que sejam os

respectivos rendimentos, em nenhum
caso se tendo em conta a situação do
senhorio, quer quanto à idade quer
quanto aos rendimentos.
• É economicamente aberrante definir um
tecto de 4% para o rendimento anual de
um alojamento sabendo-se que, com
essa verba, o proprietário terá de fazer
face a impostos sobre o rendimento e
sobre o património, a taxas e outros
encargos diversos, à realização de
obras de conservação periódicas, a outras despesas obrigatórias como seguros
e condominio, assegurando ainda uma
remuneração, por mínima que seja, do
capital investido. Para fazer face a todo
este leque de custos sempre foi pacificamente aceite uma taxa na ordem dos
8%.
• É socialmente inaceitável a possibilidade
de o arrendatário poder comprar o prédio pelo valor calculado para efeitos de
IMI no caso de o proprietário não executar as obras tidas como necessárias,
sem se atender às razões que possam
assistir a este, designadamente não ter
condições financeiras para o fazer.
• É lamentável que numa época em que se
pugna pela simplicidade e eficácia
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administrativa o novo regime mantenha e
agrave a complexidade burocrática,
quer com a criação de novas figuras
jurídicas (como a Comissão Arbitral
Municipal), quer através do mecanismo
definido para a actualização das rendas.
• É incompreensível que num período em
que se reclamam a reforma da Justiça e
da Administração, não se consiga estabelecer um mecanismo mais célere, eficaz e equitativo para os despejos, cuja
morosidade é, actualmente, absolutamente escandalosa.

• Finalmente, é atentatório de toda a lógica legislativa e económica que se
avance com um processo de reforma tão
importante como este, sem que se conheçam os mecanismos de apoio e incentivo à realização de obras de reabilitação do património, em especial com as
consequências tão drásticas que estão
previstas na ausência de tais obras.
Ficam, assim, comprometidos os
impactos positivos que o novo regime do
arrendamento poderia e deveria desencadear no mercado da reabilitação do
património.

