
 
 
 
"Aviso do Programa de Intervenções em Habitações (PIH) - Instituto Nacional para 
a Reabilitação, I.P.” 
 
Encontra-se em aberto, até ao dia 30 de setembro de 2022, o Aviso “Programa de 
Intervenções em Habitações (PIH)” que tem como objetivo melhorar as acessibilidades 
para pessoas com deficiência em habitações, em todo o território de Portugal continental. 
 
O Programa visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade 
condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, nomeadamente 
mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA) previstas no anexo do 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual, apoiando nas 
intervenções, especificamente relacionadas com a condição de deficiência. O Programa 
pretende apoiar obras em partes comuns ou partes privadas de habitações. 
 
Este apoio é destinado a pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou 
superior a 60% devidamente atestado e que reúnam as seguintes condições: 
i. Proprietários das habitações alvo da intervenção, ou membros do seu agregado familiar 
e que com ele coabitem; 
ii. Arrendatários das habitações alvo da intervenção, ou membros do seu agregado 
familiar e que com ele coabitem. 
 
O Aviso está disponível na página da internet do PRR - 
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/programa-de-intervencoes-em-habitacoes-
pih-aviso-n-o03-c03-i02-2023/.  
 
Apesar de se tratar de intervenções em habitações de particulares, a candidatura tem de 
ser apresentada pelos Municípios. Desta forma, os interessados deverão contactar os 
Municípios da sua área de residência com vista a manifestar interesse na realização de 
eventuais intervenções.  
 
Os munícipes de Albufeira, em caso de interesse, deverão contactar o Município de 
Albufeira/ Divisão de Ação Social – Espaço Integrar, entre as 9:00h e as 17:00h, através 
do telefone 289246908 / 289599684 ou do endereço eletrónico: integrar@cm-
albufeira.pt. 
 
Informamos que as manifestações de necessidades enquadradas neste apoio, poderão ser 
efetuadas até ao dia 14 de setembro de 2022." 
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