FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE APOIO À INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA:1
Housing for All
1.Todos os subscritores do presente formulário são portadores de números de documentos de identificação pessoal de: PORTUGAL

Ver na parte C do anexo III do Regulamento (UE) n.º 211/2011 os números de identificação pessoal/números de documentos de identificação pessoal que devem ser indicados
2.Número de registo atribuído pela Comissão Europeia: ECI(2019)000003
3.Data de registo: 18/03/2019
4.Endereço eletrónico da proposta de iniciativa de cidadania no registo da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Título da proposta de iniciativa de cidadania: Housing for All
6.Objeto: O objetivo da presente Iniciativa de Cidadania Europeia consiste em melhorar as condições jurídicas e financeiras de acesso à habitação para todos na Europa.
7.Objetivos principais: Pedimos à UE que tome medidas para que todos tenham acesso à habitação na Europa.
Trata-se nomeadamente de garantir um acesso mais fácil à habitação social e a preços acessíveis para todos, de não aplicar os critérios de Maastricht ao investimento público em habitação social e a preços acessíveis, de
melhorar acesso ao financiamento da UE para projetos de habitação sem fins lucrativos e sustentáveis, de criar regras sociais e concorrenciais para o aluguer de curta duração e de compilar estatísticas sobre as necessidades
de habitação na Europa.

8.Nomes e endereços eletrónicos das pessoas de contacto registadas: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Nomes dos outros organizadores registados: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Sítio Internet da proposta de iniciativa de cidadania (se existir): www.housingforall.eu
A PREENCHER PELOS SUBSCRITORES EM MAIÚSCULAS - Salvo disposição em contrário, todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório
Declaro que as informações prestadas no presente formulário são corretas e que esta é a primeira vez que dou o meu apoio a esta proposta de iniciativa de cidadania.
NOMES PRÓPRIOS COMPLETOS

1
2

APELIDOS

DATA
DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

TIPO E NÚMERO DO
DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

DATA E ASSINATURA2

O formulário deve ser impresso numa folha. Os organizadores podem utilizar uma folha com frente e verso.

A assinatura não é obrigatória se o formulário for apresentado por via eletrónica, através de um sistema de recolha em linha a que se refere o artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 211/2011.
Declaração de privacidade: Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, os seus dados pessoais fornecidos no presente formulário só serão utilizados para apoiar a iniciativa e disponibilizados às autoridades nacionais competentes para efeitos de verificação e de certificação. Tem o direito de solicitar aos organizadores desta iniciativa acesso aos seus dados pessoais, a retificação ou o apagamento desses dados e a limitação
do seu tratamento. Os seus dados pessoais serão conservados pelos organizadores durante um período máximo de 18 meses a contar da data de registo da proposta de iniciativa de cidadania, ou de um mês após a apresentação da iniciativa à Comissão, consoante o que se verificar primeiro. Podem ser conservados para além dos prazos indicados, em caso de processos administrativos ou judiciais, por um período máximo de uma semana após a data
de conclusão dos referidos processos. Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou judicial, tem o direito de apresentar, em qualquer momento, uma reclamação junto de uma autoridade de proteção de dados, em especial no Estado-Membro da sua residência habitual, do seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração, se considerar que os seus dados são tratados de forma ilícita. Os organizadores da iniciativa
de cidadania são os responsáveis pelo tratamento dos dados, na aceção do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e podem ser contactados utilizando os dados de contacto fornecidos no presente formulário. Os dados de contacto do encarregado da proteção de dados (caso exista) estão disponíveis no sítio Web desta iniciativa no registo da Comissão Europeia, como indicado no presente formulário. Os dados de contacto da autoridade nacional
que receberá e tratará os seus dados pessoais, bem como os dados de contacto das autoridades nacionais de proteção de dados, podem ser consultados no seguinte endereço: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pt.

A habitação é um direito
do ser humano e não uma
mercadoria

SUBSCREVER A
INICIATIVA DE
CIDADANIA
EUROPEIA
„Habitação para Todos“

A habitação é o alicerce de uma vida
boa e a base da coesão social na Europa.
Atualmente, a legislação da UE restringe a
criação de habitação social.

A habitação é demasiado
dispendiosa

Espaço habitável acessível
insuficiente

Os custos com a habitação estão a
aumentar mais rapidamente que os
rendimentos. Sobra cada vez menos
dinheiro para viver. Cada vez mais
pessoas têm de sair das cidades porque
já não conseguem suportar o custo da
habitação, e acabam por ter de fazer
longas deslocações.

Desde a chegada da crise, os
investimentos em habitação social
a preços acessíveis foram reduzidos
para metade, enquanto a especulação
gera lucros elevados na venda de
bairros inteiros. Há uma vasta camada
da população à qual não é possível
proporcionar habitação a preços
acessíveis.

Lute agora pela habitação social a
preços acessíveis na Europa
Pedimos à UE que tome medidas para que todos tenham
acesso à habitação na Europa. Trata-se nomeadamente
de garantir um acesso mais fácil à habitação social e a
preços acessíveis para todos, de não aplicar os critérios de
Maastricht ao investimento público em habitação social e
a preços acessíveis, de melhorar acesso ao financiamento
da UE para projetos de habitação sem fins lucrativos e
sustentáveis, de criar regras sociais e concorrenciais para o
aluguer de curta duração e de compilar estatísticas sobre
as necessidades de habitação na Europa.

PODE
DAR-NOS O
SEU APOIO
ATRAVÉS DE
VÁRIAS
REDES
SOCIAIS

www.housingforall.eu
office@housingforall.eu
fb.com/housingforalleu
@housingforalleu
@housingforall.eu

POR FAVOR ENVIE:
Precisamos do seu voto!
Com 1 milhão de assinaturas, obrigamos a Comissão
Europeia a agir.

Associação Europeia para a Habitação
Acessível – Para habitação a preços
acessíveis na Europa, Althanstraße 8, 1090
Viena, Austria

