
Apoio financeiro para obras em habitação própria



O 1.º Direito é um programa de apoio ao acesso à habitação destinado às pessoas ou famílias que vivem 
em situações indignas e que não dispõem de capacidade financeira para aceder, sem apoio, a uma 
solução habitacional adequada (DL n.º 37/2018, de 4 de maio). O 1º Direito abrange várias situações 
sendo uma delas o apoio aos Beneficiários Diretos. Neste programa o IHRU (Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana) é a entidade a quem compete a gestão e decisão de atribuição do apoio financeiro. 
O município assume-se como um intermediário em todo o processo, tendo a responsabilidade de 
agregar, avaliar e gerir todos os pedidos de apoio ao abrigo do 1º Direito.

 Fissuras na parede, teto, escada, varanda…;

 Cobertura/telhados deteriorados;

 Infiltrações;

 Isolamento térmico precário; 

 Inexistência ou precariedade das instalações sanitárias, banho ou cozinha;

 Outras situações que comprometem a qualidade de vida dos moradores.

Programa 1º Direito - Apoio Financeiro aos Beneficiários Diretos

Quem são os Beneficiários Diretos do 1º Direito (condições cumulativas)?

1.   Pessoas que residam em habitação própria e de modo permanente;

  A viver em habitação inadequada ou sem condições de habitabilidade ou segurança;2. 

  Em situação de carência financeira (artigo 9º do DL n.º 37/2018 de 04 de maio);3. 

  Cidadão nacional ou estrangeiro com certificado de registo de cidadão comunitário ou título 4.

     de residência válido no território nacional

Exemplos* de condições habitacionais de Insalubridade e Insegurança:

A.  Habitação com problemas que prejudiquem a saúde e a segurança dos seus moradores, 
como por exemplo:



3)  Como posso efetuar a minha candidatura?

1ª Etapa: Preencher a manifestação de interesse disponível em: cm-lagos.pt (Balcão Virtual –  
   Documentos – Impressos – Unidade de Habitação e Ação Social – Manifestação de    
   Interesse 1º Direito: Beneficiários Diretos)

2ª  Etapa:  Aguardar a análise da Câmara Municipal de Lagos;

3ª  Etapa:  Reunir e entregar a documentação solicitada pela Câmara Municipal de Lagos para instrução     
    da candidatura;

4ª  Etapa: Aguardar a aprovação da candidatura pelo IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação   
     Urbana)

B.   Habitação que necessita de obras de adequação porque nela vive uma pessoa com
      incapacidade, como por exemplo:

Adequar as instalações de banho ou de cozinha de acordo com as limitações da pessoa;

Eliminar barreiras arquitetónicas (ex: remoção de degraus, ampliação de portas etc.); 

*Os exemplos são meramente ilustrativos e não representam todas as situações abrangidas pelo Programa 1.º Direito. 
Se tem interesse em concorrer, contacte os serviços municipais para uma análise detalhada da sua condição familiar.

Qual o montante do apoio financeiro?

O valor do apoio financeiro é variável sendo calculado com base no:

1.   Rendimento médio mensal (RMM) do agregado; 

  Valor total da obra de reabilitação, conservação ou beneficiação; 2. 

  Composição e natureza do agregado.3.

Por exemplo: Uma família com um RMM de 750€ e uma obra de reabilitação no valor de 50.000€ terá um apoio 

financeiro de 16.250€ e a possibilidade de solicitar um empréstimo bonificado do restante. 

Como se candidatar ao apoio financeiro? 



Câmara Municipal de Lagos
Paços do Concelho Séc. XXI, Praça do Município, 8600-293 Lagos

Tel. 282 771 700 | 9H às 17H
expediente.geral@cm-lagos.pt  -  https://www.cm-lagos.pt/

Onde obter mais esclarecimentos sobre este assunto?

E-mail:   habitacao@cm-lagos.pt

Telefone: 282 771 700 (Unidade Técnica de Habitação e Ação Social) 

Atendimento presencial por agendamento através de e-mail ou telefone. 

@


