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CÓDIGO P01 
TEMA  PROGRAMAS DE RENDA ACESSÍVEL EM PORTUGAL 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
 

ORIENTADOR Paulo Conceição 

COORIENTADOR  

ARGUENTE  
TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

 
Está, neste momento, em curso um debate sobre a operacionalização da “Nova Geração 
de Políticas de Habitação” em Portugal. Este debate integra a preocupação com o acesso 
à habitação por parte das famílias e das pessoas que não têm resposta por via de 
mercado. O conceito de renda acessível e de programas de renda acessível ocupa um 
lugar importante nas propostas em discussão, mas algumas questões permanecem em 
aberto: Como definir, em concreto, renda acessível? Qual a dimensão esperada, no 
contexto português, de um programa de renda acessível? Que instrumentos devem ser 
utilizados para desenvolver um setor de “renda acessível”? 
 
A dissertação tem como objetivo contribuir para responder a essas questões, tendo em 
atenção a situação específica do Porto. O seu resultado imediato será uma proposta de 
princípios de intervenção a desenvolver na cidade, que deverão ser entendidos como um 
contributo para a elaboração da Estratégia Local de Habitação. 
 
Numa primeira fase, será desenvolvida uma revisão de literatura, incidindo em documentos 
estratégicos nacionais e na identificação de experiências relevantes noutros contextos. A 
revisão da literatura deve poder concluir com uma análise do conceito de renda acessível. 
Para contextualizar o caso português e do Porto, serão analisados alguns indicadores, a 
partir dos quais se possam quantificar necessidades de intervenção. 
 
Com base nas experiências analisadas e nas características do caso português, serão 
depois identificados e avaliados vários modelos possíveis de intervenção, a propor ao 
município do Porto. 
 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Elevado 

PALAVRAS-CHAVE MERCADO DE ARRENDAMENTO; RENDA ACESSÍVEL; POLÍTICAS DE HABITAÇÃO 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa/Revisão de Literatura –  Conceito de renda acessível e exemplos de casos 
noutros contextos - 1,25 mês 

Recolha de informação/Desenvolvimento de estudo de caso – 1,25 mês 

Tratamento dos dados – 0,5 mês 

Redação – 1 mês 

RECURSOS  

PRÉ-REQUISITOS  
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CÓDIGO P02 
TEMA  O ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
 

ORIENTADOR Paulo Conceição 

COORIENTADOR  

ARGUENTE  
TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

 
O impacto das transformações atuais dos mercados imobiliários na situação habitacional 
dos estudantes universitários tem sido visto com preocupação. Diversos instrumentos das 
políticas de habitação procuram integrar e responder a essa preocupação, quer a partir da 
intervenção direta das entidades públicas, quer através da regulação do mercado de 
arrendamento. 
 
Neste contexto, a dissertação tem dois objetivos principais: fazer avançar o diagnóstico da 
situação atual, analisando as diversas oportunidades e problemas do alojamento para 
estudantes universitários; avaliar os instrumentos das políticas públicas de habitação e a 
sua aplicabilidade ao caso do Porto e do alojamento dos universitários. O resultado 
imediato da dissertação será um conjunto de propostas a apresentar à Universidade e ao 
Município do Porto. 
 
Para atingir este resultado, serão utilizadas diversas metodologias de investigação, como a 
análise e representação cartográfica de dados estatísticos, a realização de entrevistas 
individuais e de grupo e a análise documental. 
 
 
 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Elevado 

PALAVRAS-CHAVE MERCADO DE ARRENDAMENTO; RENDA ACESSÍVEL; POLÍTICAS DE HABITAÇÃO 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa/Revisão de Literatura - 1,25 mês 

Recolha de informação/Desenvolvimento de estudo de caso – 1,25 mês 

Tratamento dos dados – 0,5 mês 

Redação – 1 mês 

RECURSOS  

PRÉ-REQUISITOS  

 
 


