
 
 

 
 

 

Programa Arco-Íris  

Regulamento   

 
Preâmbulo 

 
O Programa Arco-Íris foi desenvolvido com o objetivo de criar uma mudança de 

paradigma em termos de respostas habitacionais em Portugal relativamente ao 

mercado social de arrendamento. 

 

Considerando que no Concelho, um significativo estrato da população, quer por  

motivos de ordem sócio-económica, quer devido à conjuntura actual do país, 

apresenta muitas dificuldades em matéria de acesso à habitação, uma vez que, 

por um lado, as rendas são muito elevadas face aos rendimentos que os 

agregados familiares auferem e, por outro lado, o acesso ao crédito não é 

alternativa a estes agregados familiares. 

 

Atendendo ainda a que, têm sido várias as solicitações de munícipes que se 

têm dirigido à Gaiurb – Urbanismo e Habitação, EM manifestando a pretensão 

de se candidatarem a habitações com rendas mais acessíveis, solicitando 

apoio municipal, dada a sua incapacidade para acederem ou permanecerem no 

mercado de arrendamento habitacional ou de executarem as suas hipotecas 

aos Bancos por insuficiência de recursos financeiros. 

 

Nesse sentido, o Município de Vila Nova de Gaia implementou um programa de 

incentivo ao mercado social de arrendamento, designado Programa Arco-Íris, 

através da Gaiurb – Urbanismo e Habitação EM no âmbito de uma parceria 

celebrada com as entidades proprietárias de imóveis, através da 

disponibilização em condições diferenciadas e vantajosas no acesso ao 

mercado de arrendamento a preços abaixo dos praticados no mercado normal, 

dirigidas aos jovens e agregados familiares que poderão beneficiar deste tipo 

de incentivo. 

 

 



 
 

 
 

 

Para efeitos de definição das normas regulamentares e condições aplicáveis no 

âmbito deste Programa, foi elaborado o presente Regulamento, nos termos e 

cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objecto) 

O presente Regulamento tem por objecto organizar e disciplinar o 

funcionamento do Programa Arco-Íris, criando normas de procedimento e 

conduta que regulem o modo de concessão deste apoio para arrendamento de 

habitações a preços abaixo do mercado e os critérios de selecção das famílias 

beneficiárias do mesmo. 

Cláusula 2.ª 

                                                   (Beneficiários) 

1- São beneficiários do presente protocolo todas as pessoas credenciadas pela 

Gaiurb – Urbanismo e Habitação EM que pretendam arrendar uma fracção 

habitacional, no âmbito do referido Programa Municipal de Habitação e que 

sejam acreditadas pela entidades proprietárias dos imóveis abrangidos pelo 

programa. 

2 - A Gaiurb, EM obriga-se a pré-seleccionar os agregados familiares que 

aderirem ao referido Programa Municipal de Habitação, cujas condições serão, 

num segundo momento, avaliadas pelas entidades proprietárias dos imóveis 

abrangidos pelo programa e condicionadas às condições próprias de cada 

candidato e ao risco das operações, para posterior aprovação e preparação 

dos respectivos contratos de arrendamento. 

3 - O candidato ao Programa Arco-Íris deverá preencher os critérios de pré-

selecção seguintes: 

a) Ser maior ou emancipado e ser cidadão nacional, salvo, se em resultado de 

Tratados ou Acordos Internacionais celebrados pelo Estado Português, sejam 

conferidos a cidadãos de outros Estados contratantes, os mesmos direitos dos 

cidadãos nacionais. 

b) Ter residência permanente no concelho de Vila Nova de Gaia, podendo 

contudo alargar-se esta condição aos munícipes residentes na área  

metropolitana do Porto ou desempenhar uma actividade profissional no referido   



 
 

 
 

 

concelho, mesmo residindo noutros concelhos do país. 

c) Não ser proprietário de bens imobiliários. 

d) Exercer uma actividade profissional ou ser reformado, sendo que o valor 

máximo do rendimento per capita não poderá ser superior a €750 (setecentos e 

cinquenta euros), ficando excluídas as famílias desempregadas, beneficiárias 

do Rendimento Social de Inserção ou com rendimentos precários. 

 

Cláusula 3.ª 

(Condições para abertura do processo de candidatura) 

1- Os candidatos a este programa deverão preencher obrigatoriamente os 

formulários de candidatura que se juntam como anexo 1 ao presente 

regulamento.  

Estes formulários deverão ser acompanhados pelos seguintes documentos: 

a) Cópia do Cartão de Cidadão, ou em alternativa, Bilhete de Identidade e 

Cartão de Contribuinte, do próprio, do cônjuge, do fiador e do cônjuge do 

fiador, consoante os casos; 

b) Os últimos três recibos de rendimento e/ou reforma, o IRS atual com a 

respetiva nota de liquidação do próprio, do cônjuge, do fiador e do cônjuge do 

fiador, consoante os casos; 

c) O NIB do candidato. 

2 - Os candidatos poderão efectuar esta candidatura nos vários postos de 

atendimento disponibilizados pela Gaiurb, Urbanismo e Habitação EM ou 

através dos diversos meios de contacto disponibilizados para acesso a este 

programa. 

 

Cláusula 4.ª 

(Avaliação das candidaturas) 

1- As candidaturas ao Programa Arco-Íris dão entrada na Gaiurb, EM, 

cabendo a esta empresa organizar todo o processo de candidatura, 

aferir qual a tipologia pretendida pelo candidato, marcar e realizar visita 

ao edifício com o candidato e obter a localização exacta da habitação 

pretendida. 

 



 
 

 
 

 

2 - A Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM remete o processo de candidatura 

às entidades proprietárias dos imóveis abrangidos pelo programa, para 

avaliação e aprovação definitiva.  

 

Cláusula 5ª 

(Arrendamento) 

1- A decisão sobre a verificação das condições dos beneficiários do presente 

regulamento e de efectivação dos respectivos contratos de arrendamento 

competirá, exclusivamente, às entidades proprietárias dos imóveis abrangidos 

pelo programa. 

2 - As rendas praticadas ao abrigo do Programa Arco-Íris foram estabelecidas 

pelas entidades proprietárias dos imóveis abrangidos pelo programa.  

3 - A Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM não tem qualquer responsabilidade 

relativamente aos contratos de arrendamento celebrados entre as entidades 

proprietárias dos imóveis abrangidos pelo programa e os seus beneficiários. 

                                           

 

Cláusula 6ª 

(Alargamento deste programa) 

A Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM, mediante o número de candidaturas 

recebidas, compromete-se a diligenciar o alargamento do Programa Arco-Íris a 

outros edifícios e a outras freguesias do concelho, com o objectivo de dar 

resposta a todos os candidatos interessados nesta modalidade de 

arrendamento. 

 

 
Cláusula 7ª 

(Interpretação e integração de lacunas) 

Os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do 

presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo recurso aos 

critérios legais de interpretação e integração de lacunas, serão submetidos a 

decisão do Conselho de Administração. 

 



 
 

 
 

 

Cláusula 8ª 

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor logo após a sua publicitação pelos 

meios habituais de divulgação externa de informação da Empresa, 

nomeadamente, através do site da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Formulários de candidatura  

(ver site) 


