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INTERNATIONAL UNION OF TENANTS 

UNIÃO INTERNACIONAL DE INQUILINOS 

 

 

MANIFESTO DO 20º CONGRESSO 
(Versão em Português) 

 

GLASGOW, 15 DE OUTUBRO DE 2016 

 

 

 

AS RENDAS ESTÃO DEMASIADO ALTAS: 

NECESSITAMOS DE UM CONTROLO DE RENDAS NO SÉCULO XXI! 

 

 

Em diversas partes do mundo a regulação das rendas tem nomes diferentes: 

controlo de rendas, regulação de rendas, estabilização de rendas, etc. Mas, na 

realidade, todas estas designações significam basicamente o mesmo: o 

objetivo da regulação das rendas é proteger os direitos do arrendamento. Os 

inquilinos de longa duração que transformaram as suas casas em locais onde 

gostam de viver têm um interesse legítimo em lá permanecerem. 

 

A regulação das rendas é a correta resposta ao jogo de poderes entre 

proprietários e inquilinos que, em cidades com mercados de pouca oferta, 

propiciam aos proprietários a oportunidade de explorarem os inquilinos. 

 

Durante muito tempo, políticos e comentadores foram dogmáticos na sua 

rejeição de qualquer forma de controlo de rendas. Mas é tempo de olhar 

novamente para o assunto. Até porque há vários métodos de regulação das 

rendas. 

 

Na Alemanha existe um limite máximo para as rendas nos novos 

arrendamentos, e os contratos em vigor de longa duração são também objeto 

de controlo. Na Suécia, todas as rendas são negociadas, entre as associações 
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de inquilinos e as associações de proprietários – quer das casas do setor 

público quer das privadas. Em Nova Iorque as rendas de cerca de 1 milhão de 

inquilinos são anualmente fixadas pela Comissão de Orientações para as 

Rendas. Em Paris, os regulamentos de controlo de rendas em todos os novos 

contratos entraram em efetividade em 2015. Na Holanda, os aumentos de 

renda não são permitidos se excederem o montante máximo legalmente 

estabelecido, fixado anualmente pelo Governo. 

 

Em alguns países, mesmo quando são controladas as rendas para os contratos 

antigos, as rendas para novos contratos não são objeto de controlo, o que faz 

que sejam de valor muito mais alto. Para manter as casas confortáveis e ter um 

tratamento mais equilibrado entre antigos e novos inquilinos será necessário 

que existam regulamentos para os novos contratos. 

 

Há quem argumenta que a resposta para os altos custos da habitação é 

simplesmente aumentar a oferta. Isto poderia ser verdade se os mercados de 

habitação no mundo funcionassem normalmente. Mas, o conceito económico 

de procura e oferta, pilar da economia de mercado, parece nunca prevalecer na 

prática quando se trata de habitação. 

 

Milhões de inquilinos vêm percentagens crescentes dos seus rendimentos 

destinarem-se às rendas. Este desastre está atingindo muita da população 

mais pobre da sociedade. 

 

Esta catástrofe do mercado de arrendamento está a ter, também, um impacto 

negativo na economia de muitas cidades. Inquilinos de rendimentos médios e 

baixos ficam com pouca verba disponível para utilizar noutros fins da economia 

e para gastar na sua qualidade de vida, dado o enorme fluxo monetário 

entregue aos senhorios. Trabalhadores e outros habitantes não conseguem 

encontrar casas confortáveis em muitas cidades, o que prejudica a sua vida e a 

economia das mesmas. 

 

Devido às elevadas rendas, os negócios deslocam-se e as atividades ligadas 

aos serviços e lazer empobrecem, reduzindo a diversidade das grandes 

cidades e expulsando os mais vulneráveis. As rendas devem ser acessíveis e o 

seu controlo deve ser uma das prioridades políticas. 
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Como o custo crescente das rendas continua a ser ignorado pelo poder 

político, será necessário uma política que tenha como prioridade o acesso à 

habitação. 

 

A União Internacional de Inquilinos e os seus membros apelam ao controlo das 

rendas no setor privado de arrendamento, em todas as cidades onde o 

aumento das rendas esteja a expulsar as pessoas das zonas onde vivem e 

trabalham. 

 

Este manifesto do congresso da IUT é assinado pelos representantes das 

delegações. 

 

 

GLASGOW, 15 DE OUTUBRO DE 2016 


