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A conferência desenvolve-se em torno de quatro temáticas essenciais, interligadas
pelos desafios que hoje enfrentam, à escala local, nacional e europeia, as políticas
públicas de habitação. Não descurando a crise de habitação que, em vários países, é
anterior à eclosão da pandemia, este evento da Presidência Portuguesa do Conselho
da UE procura essencialmente lançar o debate sobre a necessidade de encontrar
respostas à escala europeia.
I – A recente reorientação das políticas de habitação em Portugal
Com carências habitacionais estruturais, Portugal tem feito um esforço, nos últimos
anos, no sentido de conceber e implementar uma política habitacional mais robusta
e integrada, rompendo com medidas políticas minimalistas ou essencialmente
assentes na intervenção através do mercado. Uma reorientação que passa, sobretudo,
pelo reforço da oferta pública de habitação e pela resposta às maiores carências, a
par do aumento do acesso generalizado a habitações a preços acessíveis.
II – Impactos e desafios da crise pandémica na habitação
A irrupção da pandemia veio expor e amplificar muitos dos problemas habitacionais
que já se faziam sentir na generalidade dos países europeus, relevando a relação
entre as condições de habitabilidade e a saúde das populações. Este painel procura
identificar os principais problemas e desafios que a pandemia de COVID-19 veio
colocar, tanto à escala das cidades como dos países e da própria UE.
III – Estudos de caso: a questão da habitação em alguns países europeus
Procurando refletir a forma como a recente tendência de crise no setor da habitação
se manifestou em diferentes realidades, recolocando velhos problemas e novos
desafios, este painel incide sobre a apresentação de estudos de caso de três países
(Alemanha, Espanha e Eslovénia), procurando identificar denominadores comuns e
especificidades num contexto de crescente exigência de uma política europeia para
o setor, que permita responder a diferentes realidades nacionais.
IV – O futuro das políticas de habitação à escala da UE

Complementando as reflexões produzidas nos painéis anteriores, o último bloco
temático da conferência explora as possibilidades de desenvolvimento de um quadro
normativo, à escala europeia, que apoie as várias políticas de habitação. O que passa,
entre outros aspetos, pela promoção de medidas e respostas à escala das cidades e
áreas urbanas, bem como ao nível dos Estados-Membros. Neste âmbito, adquirem
particular relevância o financiamento europeu das políticas de habitação e os
mecanismos de enquadramento político-normativo que permitam garantir o direito
de todos a uma habitação digna e a preços acessíveis.

