Porto é Casa

Os novos corações que pulsam
na cidade
A empresa Municipal Porto Vivo – SRU, inaugura
um concurso para arrendamento no centro
histórico do Porto destinado à classe média.
O Município do Porto, através da SRU, reabilitou
10 fogos no centro histórico do Porto, habitações
que sofreram um processo de reabilitação
profunda e que estão neste momento prontas a
habitar, as mesmas situam-se entre a Rua de
Mouzinho da Silveira, Rua dos Pelames, Rua dos
Mercadores e Rua da Arménia, e
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as tipologias variam entre o T1, T2 e T3, estando
preparados para receber diferentes tipos de
agregados.

O período de candidaturas decorre até dia 29 de
novembro. No final do processo, as casas vão ser
atribuídas por sorteio entre os candidatos
selecionados.

Este é um programa destinado a uma população
com rendimentos intermédios, a designada classe
média, sendo que os preços das rendas se iniciam
nos 273 euros para um T1, sendo 632 euros o valor
máximo proposto para um T3 triplex.
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A taxa de esforço dos candidatos não deverá
exceder os 35% e, entre os critérios de
admissibilidade, o programa determina os
rendimentos máximos por ano civil e a
adequação da composição do agregado à
tipologia que se candidata.

A regeneração da população de uma cidade, e,
por conseguinte, a sua dinamização e elevação
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, é um eixo estrutural da reabilitação urbana,
sendo que este é mais um passo dado na
continuidade do programa, considerando que
em Agosto foram entregues 14 habitações
reabilitadas no Morro da Sé, proporcionando a
muitos portuenses um regresso às origens e
para outros a experiência totalmente nova de
viver em pleno centro histórico da cidade,
reforçando a premissa que a personalidade de
uma cidade será sempre a sua simbiose entre
os edifícios e as gentes que neles habitam.

A todos os interessados basta consultar o
Programa do Concurso,
site

da

Porto

disponível para no
Vivo,

SRU,

(http://www.portovivosru.pt/arrendamento m
acessível/sorteio-arrendamento-dehabitações-

rendas-acessíveis)

ou,

em

alternativa, na sede da própria empresa
municipal (Rua de Mouzinho da Silveira, n.º
208 a 214).

fotografia por Manuel Almeida

