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A necessidade de estabelecer uma política

da habitação à escala nacional leva a admi-
tir a estruturação de um regime jurídico
uniforme no qual pudessem integrar-se todas
as iniciativas de construção de habitações,
de natureza pública ou privada, com a ca-
racterística comum de não possuírem fim
lucrativo. Providências relativas à obtenção
e uso de terrenos e de capitais são conside-
radas inseparáveis dos princípios em que tal
regime se basear.

Em artigo anterior * dissemos que o déficit efectivo (ou ca-
rencial) de alojamentos — estimado provisoriamente com dados
de 1950 — seria da ordem dos 460 milhares, dos quais 150 mil com
carácter muito urgente. Ressalvámos o grau de confiança que
estas cifras merecem, como representativas da situação actual,
embora sem lhes acrescentar o optimismo necessário para supor
que tenham evoluído favoravelmente.

Isto significa que a solução do problema habitacional implica
que se construam, além das habitações exigidas pelo preenchi-
mento dos déficits de reposição — provenientes de depreciações,
crescimento demográfico, etc. — um certo número que permita
saldar o déficit carencial, ao fim de determinado período. A sim-
ples consciência da magnitude desta tarefa obriga a dizer que se
trata de problema de muito difícil solução.

Um raciocínio muito simples conduzirá, portanto, à necessi-
dade de se procurar:

a) a maior soma de recursos aplicáveis;
6) a maior produtividade na aplicação desses recursos.

É neste ponto que se insere o aspecto decisivo que consiste
em existir ou não uma finalidade lucrativa nas habitações a cons-

* Vd. «Problemática, da Habitação em Portugal
1, Janeiro de 1963.

I», nesta revista,
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truir. Torna-se evidente que se essa finalidade estiver presente,
grande parte dos recursos despendidos pelas famílias em casas
arrendadas vão ser aplicados em despesas de consumo ou em in-
vestimentos noutros sectores, além de habitações. E importa recor-
dar que a presença de finalidade lucrativa nas construções implica
a tomada de atitudes poderosas que, não sendo solicitadas pelo
intento de resolver o problema do alojamento, procedem segundo
esquemas puramente financeiros, socialmente pouco produtivos.

Com esta justificação inicial, é ao estudo de alguns aspectos
fundamentais de uma política da habitação que se dirigem as se-
guintes considerações.

I — A intervenção do Estado e a construção sem finalidade lucra-
tiva

1. Em Portugal, o problema da habitação tem sido objecto
de diversos regimes legais, que vão desde o fomento pelos poderes
públicos, da propriedade resolúvel (casas económicas) até variadas
formas de combate às especulações características deste sector.

Podem citar-se, segundo as designações oficiais ou correntes,
as casas económicas, as de renda económica, as de renda limitada,
as casas para famílias pobres e as construídas por sociedades
cooperativas — estas últimas sem nome especial nem regime bem
definido. Acrescentaremos as casas para pescadores, as casas cons-
truídas pelas empresas industriais para o seu pessoal e, recente-
mente, as casas construídas pela Caixa Nacional de Previdência,
os Serviços Sociais das Forças Armadas e o Cofre de Previdência
do Ministério das Finanças destinadas ao funcionalismo civil e
militar. Mas há que considerar, ainda, outras providências orien-
tadas igualmente no sentido de favorecer o acréscimo dos aloja-
mentos disponíveis: por exemplo, a ampliação de prédios, mesmo
mediante demolição prévia — a tão discutida «solução» a que já
se fez referência; as disposições de ordem geral, no sentido de se
facilitar a construção de casas para aluguer, tais como as que
concedem isenções <e outros benefícios fiscais; o regime da pro-
priedade horizontal; e, finalmente, o auxílio à autoconstrução, me-
diante empréstimos individuais com capitais da Previdência So-
cial, aliás, aplicados igualmente no financiamento de outras espé-
cies de habitações.

Não há dúvida de que se trata de muitos regimes diferentes,
sem que possa dizer-se que a contribuição de alguns deles tenha
sido de molde a alimentar grandes esperanças e apresentando, no
conjunto, uma dispersão de esforços e de orientação (ou desorien-
tação) que não ajuda a equacionar o problema habitacional à
escala do País, nem sequer à escala dos seus maiores agregados
humanos. Alan disso, é muito modesta a parcela das casas cons-
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traídas com auxílio do .sector público —entre 2 e 8,4 por cento
da construção total no último quinquénio, em comparação com per-
centagens superiores a 50 por cento na maior parte dos países
europeus.

QUADRO I

Construção de habitações na Metrópole

(1961-1960)

ANOS

o total
de fogos
construí-

dos

N.M fogos construídos com investimentos públicos

Total
Casas
econó-
micas

Casas
de renda

econó-
mica

para pes-
cadores

Casas
para

famílias
pobres

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Total

Percentagem re-
ferida ao total

(A)

13 495

14 029

16 517

16 622

18 429

20 561

22 993

26 405

26 003

26 660

(B)

1098

1695

1226

880

367

618

589

2 211

920

1881/.

201 714 11438

(B/A)

8,1
12,1

7,4

5,0

2,0

3,0

2,6

8,4

Z,5

1,1

5,7

100

1257

452

297
1818
198

164
158

68

5k6

167

306

60

349

98

416

108

12h
50

46
10

04

76

18

834

280

598

160

150

266

222

485

553

1450

3 612 2 332 496 4 998

Fonte: Estatística Industrial — I. N. E., 1953 a 1960.

2. Vejamos rapidamente em que consistem os principais re-
gimes em vigor, com exclusão do das casas económicas, que será
tratado, adiante, com maior desenvolvimento.

Casas de renda económica * — Estas casais podem destinar-se
a arrendamento ou a amortização pelos moradores. A princípio só

1 Lei n.° 20lD7, de 7 de Maio de 1945-
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as construídas por empresas ou instituições de direito privado
poderiam ser amortizadas (com excepção das entidades patronais),
mas essa faculdade foi tornada extensiva às construídas com ca-
pitais da previdência, nos termos da Base VIII da Lei n.° 2092.
No caso de arrendamento, as rendas não podem exceder os limites
legalmente fixados, mas a sua actualização foi prevista de acordo
com a Base VI da lei anteriormente citada «quando se registe
variação apreciável do custo da construção ou do custo da vida»
ou «quando se verifique melhoria na situação económica do agre-
gado familiar do inquilino». Parece, porém, que esta faculdade só
atinge as casas construídas com capitais das instituições de pre-
vidência, uma vez que não consta da lei geral, mas de um diploma
que trata da aplicação daqueles capitais.

Quanto às entidades ou instituições que podem construir.estas
casas, é longa a lista constante da Lei n.° 2007: sociedades coope-
rativas ou anónimas, especialmente constituídas para esse fim;
organismos corporativos ou de coordenação económica; institui-
ções de previdência social; empresas concessionárias de serviços
públicos; empresas industriais; e outras entidades idóneas de di-
reito privado.

Finalmente, obedecem a determinadas características técnicas
e dimensionais, não podendo, por exemplo, exceder a altura de
«résr-do-chão e três pisos».

Casas de renda limitada 2 — As casas de renda limitada dis-
tinguem-se, conforme a sua designação indica, pelo facto de as
suas rendas não poderem exceder determinada^ quantias.

A fixação destes máximos é a contrapartida de certa mode-
ração no custo da aquisição dos terrenos, obtida através dos mu-
nicípios. Assim, as câmaras municipais poderão alienar lotes de
terreno para a construção de casas de renda limitada, segundo
qualquer das seguintes modalidades: por licitação degressiva da
renda global que os compradores se propuserem cobrar pelos an-
dares destinados a habitação, a partir de uma base definida nos
anúncios da praça; por licitação progressiva do terreno para uma
renda global fixa a cobrar pelos andares destinados a habitação,
a partir de um preço-base constante daqueles anúncios3.

São estas as disposições definidoras do regime a que se sub-
metem as casas de renda limitada. Em tudo o resto — ou seja,
para além da moderação das rendas — seguem o regime jurídico
geral das habitações para rendimento. Para se assegurar o cum-
primento da lei, estabelece o art. 9.° do Decreto-Lei n.° 36 213, que
«a renda estipulada não poderá ser superior à que constar da li-
cença de habitação e os contratos deverão ser visados pela secção

2 Decreto-Lei n.° 36 212, de 7 de Abril de 1947.
3 Decreto-Lei n.° 36 212, art. 3,°.



de finanças do concelho ou bairro, por intermédio da câmara mu-
nicipal da localidade».

Apesar de algumas deficiências, é de justiça dizer-se que as
casas de renda limitada vieram suavizar consideravelmente a crise
da habitação urbana, e o regime mostra-se de grande utilidade
na medida em que continuar a ser indispensável contar com o
investimento privado para a construção de habitações. Por isso,
o prazo deste negime, inicialmente estabelecido por dez anos, foi
prorrogado por outro decénio4.

3. As restantes providências legais existentes em matéria
habitacional contemplam, salvo num caso, aspectos ainda mais res-
tritos do problema, quer no âmbito da sua aplicação, quer no signi-
ficado com que foram criados, pelo que o seu exame se julga de
pouco interesse.

Assim, as casas paira famílias pobres revestem-se de uma na-
tureza que tem muito de comum com as obras de assistência; a
legislação sobre propriedade horizontal limita-se a tratar sob um
novo aspecto as leis por que se rege a propriedade imobiliária;
outros diplomas restringem-se à aplicação de deiermkwÂos capi-
tais na construção de habitações para determinados siectores pro-
fissionais.

É preciso recuar quase 30 «aios para encontrar um diploma
que merece realmente uma análise detalhada — o que, deve acres-
centar-se, não é muito animador para a® novas gerações.

Mas antes de proceder a essa análise, que ocupará o cap. Ill,
debrucemo-nos um pouco sobre alguns possíveis contributos para
a resolução do problema, uns recentemente aflorados em iniciati-
vas ou disposições legais, outros mais ou menos ignorados ou es-
quecidos.

a) a construção pelas entidades patronais

A construção de casas pelas empresas, com destino ao seu
pessoal constitui, em princípio, iniciativa meritória, na medida
em que tende a resolver o problema da habitação dos trabalhado-
res da indústria, sobretudo onde o ritmo da construção de casas
não acompanha o crescimento fabril. Por vezes, a localização dos
centros industriais, condicionada por factores geográficos, situa-
-s»e longe dos aglomerados urbanos, como no caso de muitas explo-
rações mineiras — pelo que exige providências especiais, no sen-
tido de se facultarem habitações ao pessoal.

No entanto convém ter presentes outros aspectos muitíssimo
importantes, ao ser concedida habitação por parte das empresas.
Há que ressalvar, principalmente, a independência do trabalhador

* Decreto-Lei n.° 41&32, de IS de Fevereiro de 1958.
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em face da (entidade patronal e a garantia de continuidade no di-
reito à habitação. A Lei n.° 2007 estabeleceu que as casas de renda
económica construídas por empresas concessionárias de serviços
públicos e (empresas industriais se destinariam a «arrendamento
aos respectivos empregados e assalariados, enquanto estiverem ao
serviço».

Conquanto se possa argumentar de váriias maneiras a favor
desta condição, o princípio nela estabelecido constitui um prece-
dente legal muito grave no domínio da estabilidade da habitação.
Pois, na verdade, o empregado ou assalariado é ou não é um inqui-
lino? E se é inquilino, não há-de beneficiar das garantias tradi-
cionais consignada® nas leis do inquilinato?5

É certamente por motivos desta espécie que os técnicos dos
organismos internacionais e as próprias recomendações destes
emanadas não consideram favoravelmente a construção de casas
por parte de entidades patronais, com destino ao seu pessoal.

Assim, é bem significativa a posição assumida pela XLV Con-
ferência Internacional do Trabalho, que se realizou em Junho de
1961. Nesta conferência foi aprovada uma recomendação sobre a
«habitação dos trabalhadores», na qual se dispõe que «não é ge-
ralmente aceitável que os empresários forneçam directamente alo-
jamentos aos seus trabalhadores, salvo quando as circunstâncias
o exigem, por exemplo, quando uma empresa está situada a grande
distância dos centros habituais de residência ou quando a natureza
do emprego obrigar os trabalhadores a abandonarem-no em breve
prazo» 6.

De qualquer modo que estes inconvenienteis sejam considera-
dos, a sua origem situa-se principalmente no facto de se tratar
de mais um regime compartimentado, isto é, sem uma articulação
bem estudada a integrá-lo num sistema muito mais amplo. Se fosse
possível estabelecer à escala nacional um regime de casas amorti-
záveis de tal modo que não importasse a origem de cada uma, as
casas construídas pelas empresas poderiam ser susceptíveis de
amortização. Nestas condições, a hipótese da mudança de emprego
seria resolvida pela troca de uma habitação amortizável (cons-
truída pela empresa) por qualquer outra habitação igualmente

5 Mais recentemente, o regulamento dos empréstimos a conceder nos ter-
mos da Lei n.° 2092 (cooperação dais instituições de previdência, das Casas
do Povo e suas Federações no fomenífco da habitação) foi ainda mais explí-
cito ao estipular que «o arrendamento cessará decorridos seis meses após a
perda daquela qualidade [de empregado ou assalariado da empresa] por
parte do inquilino, a menos que eiste esteja incapacitado de trabalhar por
velhice, ou invalidez ou em consequência de acidente de trabalho ou doença
profissional, casos em que será mantido o arrendamento» (art. 52.°). Não
foi contemplada a hipótese de reforma, nem sequer a de despedimento sem
justa causa.

i6 Reeommandkition concernant le logemejnt dos travailleurs (n.° 115) >
B. I. T\, 1961, § 12.
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amortizável. No caso de não ser possível encontrar nova casa neste
regime, a, capitalização até então realizada poderia constituir um
património a favor do morador-adquirente, utilizável oportuna-
mente numa nova habitação.

b) a construção cooperativa

A extrema importância que actualmente assume o movimento
cooperativo — e neste ponto cabe recordar em especial os países
novos — exige que sobre ele nos debrucemos com particular aten-
ção.

Nascido na Europa, foi neste continente que tal movimento
se desenvolveu em mais elevado grau. No sector da habitação exis-
tiam nos países europeus, ao terminar a última guerra, quase
13 milhares de cooperativas — cerca de metade das que havia
no mundo. É bem conhecido o interesse que os povos nórdicos têm
consagrado às realizações desta índole. Já antes da guerra a pro-
porção das casas construídas por cooperativas de habitação atingia,
em alguns desses países, 20 a 30 % da totalidade.

Para além das vantagens directas, de ordem económica e
social, derivadas da sua acção, «as cooperativas funcionam como
um antídoto em relação à concentração do poder económico e do
poder político, nas mãos de uma oligarquia, privada ou pública»7.
Por um lado, mostram-se capazes de suscitar um movimento geral
de interesse por parte da população; por outro, asseguram a van-
tagem de uma descentralização acentuada nas suas realizações.
A multiplicidade das soluções postas em prática pelas cooperativas
é também um dos motivos do seu êxito. Se examinarmos as reali-
zações no campo da habitação cooperativa em diversos países, ve-
rificamos que não existem soluções universais.

Mas não é em todas as circunstâncias que as cooperativas
conseguem desenvolver uma acção eficaz. É necessário que se de-
fina a sua posição no âmbito geral de uma política da habitação;
e que se assegure, pelo menos, o apoio técnico e a fiscalização por
parte dos poderes públicos. «A habitação cooperativa alcançará
maior êxito se houver uma política nacional de conjunto quanto
à habitação e à planificação» 8. Mas <a definição dessa política e
do papel que às cooperativas fica reservado deve ser acompanhada
por uma acção que, além de impor um mínimo de condicionalismos
que justifiquem a confiança do público nas instituições coopera-
tivas, esclareça os associados sobre técnicas de gestão e de con-
trolo, bem como sobne certas características das construções e
meios de as levar a efeito. Num inquérito realizado há alguns anos

7 «Consitruction (Thabitations par des orgaaiismes à but non lucratif»,
in Habitation, Construction et Planifioation (O. N. U-), n.° 10, p. 78.

8 Op. cit, p. 85.
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nos Estados Unidos sobre o funcionamento das cooperativas de
habitação apurou-se, entre as principais causas de insucesso, a
falta de experiência e de conhecimentos especializados em matéria
de construção de habitações, por parte dos associados das coopera-
tivas. E foi possível concluir que numerosos erros se teriam evi-
tado se existisse um organismo central destinado a aconselhar
tais instituições.

Se assim acontece num país de vida institucional intensa,
como os Estados Unidos, o problema agrava-se nos menos desenvol-
vidos, em que as estruturas sociais permanecem igualmente em
atraso. Então, os poderes públicos devem «tomar a iniciativa no
que diz respeito ao encorajamento, à formação, à organização, ao
controlo e à direcção (...) Nos países subdesenvolvidos não existe
geralmente experiência de cooperativas de consumo ou de outras
orgamÀzaçõ&s constituídas livremente para o bem-estar colectivo
económico e social. É necessário que os poderes públicos indiquem
o caminho» *.

A falta de confiança do público, por não existirem normas
regulamentares legais e de fiscalização governamental; a falta de
apoio técnico por parte de serviços oficiais, devidamente equipados*
para guiarem as realizações cooperativas nos seus primeiros pas-
sos ; e a falta de capitais próprios e de crédito, que afligem estas
instituições e que são em grande parte fruto daquela falta de con-
fiança, constituem a nosso ver os motivos específicas mais impor-
tantes que têm dificultado o florescimento das cooperativas de
construção entre nós. Motivos «específicos», pois há outro de im-
portância não menor, porém atingindo igualmente as realizações
não cooperativas: o problema dos terrenos, que mais adiante será
abordado nos seus aspectos gerais.

Uma vez mais se nota como os vários aspectos do problema
habitacional não podem ser apreciados isoladamente — e, por-
tanto, não faz sentido legislar em compartimentos estanques
— parecendo aqui pertinentes algumas observações, aliás baseadas
em factos do conhecimento geral.

As cooperativas reclamam protecções especiais no sentido de
lhes serem facultados terrenos baratos para construção de habi-
tações destinadas aos seus associados. Mas para que isso fosse pos-
sível haveria que providenciar em dois sentidos: por um lado, per-
mitindo a expropriação de terrenos a preços inferiores aos do
mercado, quando destinados a habitações das cooperativas; por
outro, não consentindo que essas habitações (construídas a partir
de certo sacrifício dos expropriados) pudessem Sier transacciona-
das livremente no mercado, por forma que os seus proprietários
viessem a receber, mediante a venda, a mais-valia que aos donos da

Op. cit., p. 92, sublinhado nosso.



terra fora negada na expropriação. Na verdade, sabe-se que têm
sido vendidas com grande lucro, após a amortização, algumas casas
feitas por cooperativas -em terrenos adquiridos aos municípios.
Ora, a habitação cooperativa deve ser apenas habitação, e não fonte
de tansacções especulativas.

Isto pode significar que, enquanto se admitir a livre tran-
sacção das casas construídais pelas cooperativas, não será razoável
pensar em obter terrenos em condições mais vantajosas do que
as do mercado. E, portanto, que as cooperativas não verão facil-
mente acrescidas as suas possibilidades de construção.

Por outro lado, é inteiramente justo que os preços das expro-
priações a efectuar, embora inferiores aos que se praticam
no mercado, não constituam, pela sua exiguidade, um incentivo à
proliferação de soluções pouco produtivas — ainda em detrimento
do nível dos preços que podem ser pagos por essas expropriações.

Compreende-se, assim, a preocupação em estabelecer medidas
tendentes a evitar práticas especulativas, das quais as que têm
origem nos terrenos constituem apenas um exemplo. Ora, a expe-
riência de países que têm levado a cabo excelentes realizações de
carácter cooperativo aconselha: «a legislação deverá dispor que,
sempre que forem concedidas pelos poderes públicos, subvenções,
facilidades d-e crédito ou qualquer outra forma de -ajuda, as habi-
tações ou os apartamentos construídos por cooperativas com fins
não lucrativos não poderão ser vendidas ou alienadas sem o acordo
da autoridade local ou de um organismo nacional, a fim de que
nenhum particular possa realizar lucros com a ajuda dos poderes
públicos»10.

De tudo o que fica dito se pode concluir que a expropriação
de terrenos urbanos em condições particularmente favoráveis,
parte dos quais seriam atribuídos às cooperativas e as restrições
na comercialização das casas construídas nesses terrenos, segundo
princípios que adiante serão desenvolvidos, parecem constituir
aspectos interdependentes da política habitacional. Não será difí-
cil concluir que tanto a incidência destes aspectos na problemática
do alojamento como a sua interdependência transcendem o caso
especial da habitação cooperativa, no qual se apresentam como
simples reflexos do que se passa com quaisquer outras habitações.

Como nota complementar dos aspectos focados quanto à
acção das cooperativas em Portugal, reuniram-se alguns dados
estatísticos mais significativos.

Assim, o ritmo de actividade das cooperativas no nosso País,
longe de ter crescido, diminuiu consideravelmente nos últimos
anoslx. O número das cooperativas de construção passou de 9 em

10 Op. cit., p. 98.
11 Para o que segue é útil a consulta ao quadro IL
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1950 para 36 em 1959, enquanto a edificação de casas por essas
instituições cresceu de 710 no triénio 1950-1952 para 797 em
1957-1959. Portanto, enquanto o número de instituições passou
para o quádruplo no período em análise, o ritmo das construções
cresceu apenas 12 por cento. Não é difícil concluir pela baixa do
ritmo unitário de trabalho, que só em 1960 veio a mostrar-se mais
animador (375 casas).

QUADRO II

A* cooperativas de construção na Metrópole

(1950-1960)

ANOS

Cooperati-
vas exis-

tentes
(N.o)

9
15
16
15
20
22
29
30
30
36
31

Capital
social

(contos)

97 718
111 748
119 068
106 379
115 019
122 889
136 073
143 940
150 025
170 390
160 281

Receitas

(contos)

X
X
X

14 609
20 483
25 265
26 032
27 504
29 800
33 684
36 554

Pessoal

(N.*)

995
1136
1196

971
923

1116
973
833
854

1009
967

Fogos
construídos

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Total de fogos cons-
truídos (1950-60)

258
217
235
277
158
309
296
260
265
272
375

2 922

Fontes: Estatística das Sociedades e Estatística Industrial — I. N. E., 1950 &> 1960.

No entanto, não pode deixar de acentuar-se que, apesar de
todas as dificuldades práticas na vida destas instituições, o inte-
ressa por elas continua felizmente a crescer. O capital social do
conjunto das cooperativas de construção «subiu de 98 para 160 mi-
lhares de contos entre 1950 e 1960; as receitas anuais, só no he-
xénio de 1954-1960, passaram de 20 para 36 milhares de contos.

Quanto ao número dos associados, é difícil ter uma ideia
exacta. Em 1956 excedia, segundo parece, 40 000 pessoas, para



cerca de 30 cooperativas. Ptodemos talvez estimar o número actual
acima de 50 000. Devido à insuficiência do ritmo das construções,
o único meio para atenuar o descontentamento dos não contem-
plados é o sorteio, pois lhes continua a sorrir com uma satisfação
futura inteiramente possível, embora muito pouco provável. Efec-
tivamente, mesmo ao ritmo (optimista, em face das estatísticas)
de 300 casas por ano, a satisfação de 50 000 associados levaria
quase 170 anos! Por isso, algumas pessoas mais previdentes ins-
crevem como associados os seus filhos de tenra idade, talvez para
que estes, mais tarde, venham a deixar a sua posição aos netos...

Mas as visões «pessimistas» do problema, só ajudam a pene-
trar melhor o sentido das análises que dele se façam; o aspecto
construtivo a oporJhes ha que buscárlo por outras vias. Ora, é
inegável que existem muitos elementos positivos a aproveitar.
O movimento cooperativo português, embora contando no seu pas-
sivo alguns graves defeitos — que, aliais lhe tem sido consentidos
pela ausência de legislação adequada12 — não está desacreditado
junto da população. O crescimento do número das instituições é,
na falta de outros elementos, prova suficiente de certa confiança
do público.

c) a autocomtrução

Propositadamente se deixou para o fim a autoconstrução,
isto é, para depois de abordados alguns aspectos respeitantes às
cooperativas. !É que a autoconstrução só mediante o movimento
cooperativo se torna possível em larga escala. Nela se faz apelo
ao espírito de cooperação entre indivíduos que Item uma aspiração
comum: construir uma casa.

Com a autoconstrução pretende-se mobilizar a força de tra-
balho disponível, sobretudo nos meios rurais — ela é uma solução
eminentemente rural — de acordo com a técnica do aproveitamento
da mão-de-obra em situação de subemprego, vulgar nos países
subdesenvolvidos. Mas ainda que se não conte com o subemprego,
a autoconstrução é possível através do aproveitamento cuidadoso
e regular dos fins de semana, bem como de algumas horas diárias,
em determinadas épocas do ano. Acresce ser frequente encontrar
entre as pessoas mal alojadas uma percentagem razoável de pro-
fissionais da construção civil, cuja contribuição pode representar
preciosa ajuda de trabalho especializado. Um inquérito feito nas

^ Recorda-se que o diploma principal que regula a® casas construídas
pielag cooperativas1 é a Lei n.° 2007 (casais de renda económica) quando é
certo que a maior parte destas! é (parai amortização e não para retida. Com
efeito, não têm tradição entre nós as cooperativas de locatário®, muito vul-
gares na Suécia, que alugam as casas aos seus associados por tempo ilimi-
tado; em Portugal, tem-se preferido a casai própria, mediante pagamento
escalonado.
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favelas do Rio de Janeiro em 1948 pela Prefeitura do Distrito
Federal revelou que se ocupavam na construção civil 7,6 % da po-
pulação total, representando 16,3 % da população activa ali resi-
dente. Exemplos como este mostram em que medida algumas rea-
lizações da autoconstrução possíveis nas zonas urbanas e subur-
banas — especialmente quando se promova a construção maciça
de casas para substituição dos tugúrios — poderiam contar com
a colaboração destes profissionais, distribuindo-os pelos vários
grupos de trabalho, a fim de enriquecer a capacidade técnica de
cada um.

Uma vez que se tem de respeitar o princípio da divisão do
trabalho, de acordo com os conhecimentos de cada comparticipan-
te, e que se mostra necessário promover a construção de tantas
casas quantos os agregados familiares representados nos grupos
de trabalho, a autoconstrução pressupõe, sem dúvida, uma ligação
muito íntima entre os elementos constitutivos desses grupos. Se
for possível juntar, por exemplo, dez indivíduos pertencentes a
quatro agregados familiares, esses dez indivíduos terão que cola-
laborar na construção de quatro habitações, o que põe o problema
em termos muito diferentes dos que são habituais.

Os organismos internacionais que se ocupam seriamente dos
problemas do alojamento — tais como alguns dos que se acham
integrados nas Nações Unidas — atribuem à autoconstrução um
interesse que só tem paralelo no que dedicam ao movimento coope-
rativo 13. A explicação pode buscar-se no facto de os técnicos des-
ses organismos &e verem forçados a encarar o problema do aloja-
mento com o maior realismo, quando postados perante as condi-
ções de existência miseráveis em que se debate a maior parte da
população mundiaJ. As soluções caras ficam deste modo defini-
tivamente afastadas. E, então, propõem-se técnicas mais simples,
envolvendo a maior soma de materiais de produção local e fazendo
apelo ao espírito de cooperação das populações interessadas, a fim
de as ajudar a vencer, mediante um esforço difícil mas, apesar de
tudo, possível, o círculo vicioso em que se encontram. È por isso
que a autoconstrução é vivamente aconselhada como solução para
as regiões subdesenvolvidas. As técnicas do Desenvolvimento Co-
munitário têm encontrado na construção de habitações um dos
seus campos de acção favoritos, fomentando a autoconstrução.

Mas nem só nestas regiões a autoconstrução tem sido expe-
rimentada. Países como a França têm colhido dela alguns exce-
lentes resultados. A Union Naltionale des Cxmbors, com sede em

!3 Sobre a autoconstrução pode consultar-se a segunda parte do exce-
lente trabalho elaborado pelas Naçõeis Unidas, com a colaboração do governo
dinamarquês e da Organização dos Estados Americanos e intituladjo «Cons-
trução de habitações por organismos com fins não lucrativos»; igualmente
se recomenda a leitura do boletim Habitation, Urbani&me et Amétrugement des
Campagnes, n.° 6, subordinado ao tema «A habitação nas regiões tropicais>.
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Paris, coordenava, há já uma dezena de anos, a realização de mais
de 9 milhares de casas pelos grupos e associações de autoconstru-
ção. Numa publicação desta União definiam-se os Cantora como
«famílias que se agrupam em sociedades de construção e que,
sendo escolhidas entre as que não têm disponibilidades para fazer
face à entrega inicial de fundos exigida pdos organismos encarre-
gados de financiar a construção, substituem essa entrega pela pres-
tação de trabalho na própria construção»14.

Quartto a Portugal, a autoconstrução tem sido ainda menos
feliz do que o movimento cooperativo, o que aliás não admira, visto
que este constitui a base material em que a autoconstrução pode
surgir com maior viabilidade15.

Mas se a autoconstrução só se mostra verdadeiramente ope-
rante através da associação de vários construtores, ela não é im-
possível para o construtor individual. Com maior ou menor es-
forço — sempre muito — os nossos camponeses vão erguendo as
suas casas, ora pagando a colaboração de um profissional, ora
pedindo o auxílio de um ou vários vizinhos. E assim se tem alo-
jado a maior parte da gente dos nossos campos, muito mal, é certo,
mas revelando, na solução desse problema, tal capacidade e espí-
rito de sacrifício que permitem augurar maiores realizações
quando devidamente ajudada.

Ê precisamente no quadro desta ajuda que se encara o crédito
a conceder pelas instituições de previdência aos seus beneficiários,
com destino à construção, beneficiação ou conservação das suas
próprias habitações, nos termos do Lei n.° 2092. Recordemos, no
entanto, que se trata de empréstimos individuais, e que a expe-
riência aconselha para os estratos da população com menores re-
cursos, a construção cooperativa — da qual a autoconstrução não
passa de uma modalidade técnica, susceptível de se enquadrar em
planos de acção social mais vastos, especialmente nas zonas rurais.

IT — A necessidade de definir uma política da habitação

1. A resolução do problema do alojamento depende, antes
de mais, da estruturação de uma política à escala nacional — é

14 Michel ANSELME — Qu?esb-ce que les castors? — n.° especial de «Cas-
tor-Service», s/d. Algumas dias realizações de maior vulto deste movimento
localizam-se na região de Bordéus.

15 Exceptuando as realizações dia MONAC (Movimento Nacional de Auto-
-Construção), em Coimbra, e principallmente as do «Património dos Pobres»,
instituído pelo P.e Américo — 2800 casas construídas em dez anos — nada se
vislumbra no nosso País sobre o assunto. Deve ainda acrescentalr-se que
algumas dais realizações apontadas constituem nítida obra de assistência,
pelo que aisi temos como soluções de recurso, embora isso "em nada desmereça
o elevado espírito com que foram] concebidas e vividas por quem as idealizou
e pôs em prática.
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esta uma conclusão que desejamos desde já enunciar, Não é difícil
mostrar, em face das considerações anteriores, que no nosso País,
em vez de uma autêntica política nacional da habitação, se tem
assistido à actuação simultânea de vários regimes legais, que além
de não se articularem entre si, ignoram ou evitam sectores de
actuação muito amplos e técnicas verdadeiramente operacionais,
e não possuem em comum, órgãos centrais definidores de objecti-
vos e impulsionadores da acção.

Deste modo, a parte essencial do problema marcha segundo
os caprichos e os interestses da iniciativa privada que, neste sector,
se tem revelado má zeladora do interesse público, sempre que a
sua finalidade consiste em construir casas para remetimento, em
vez de casas para habitação. E a gravidade está em que nos
grandes centros urbanos se constróem quase exclusivamente as
primeiras.

Uma vez aceite a necessidade de uma política nacional da ha-
bitação, caberá a esta restringir o campo de acção da iniciativa
privada, sempre que o seu fim se limite à aplicação segura e ren-
dosa de capitais, procurando, em compensação, o maior desenvolvi-
mento da construção sem fim lucrativo.

Ambos estes aspectos — política de âmbito nacional e restri-
ção do sector privado «para rendimento» — têm sido focados por
várias vezes entre nos. Mas destaquemos uma opinião qualificada
que respeita, principalmente, ao segundo: «...haveria que estru-
turar em novas bases a indústria da construção, obedecendo a
estes pontos que me parecem fundamentais: a) preponderância,
em tudo o que respeita à habitação, do conceito de Serviço Pú-
blico, em detrimento, portanto, de todas as formas de exploraçãjO
lucrativa; 6) construção das habitações pelos próprios moradores,
ou directamente, através de sociedades (cooperativas, por exem-
plo) ou indirectamente, através de entidades públicas qualifica-
das» 16.

Na verdade, a preponderância das iniciativas sem fim lucra-
tivo, auxiliadas ou apenas coordenadas pelos poderes públicos, é
base indispensável ao considerar-se uma política de âmbito nacio-
nal, dado que tais iniciativas, tendo como denominador comum
a prestação de um serviço, não se transformarão em fontes de
atritos e resistências, mas em cooperação de vontades. Isto, no
aspecto prático da eficiência dos princípios e das instituições, por-
que, de resto, não será a ausência de fim lucrativo a melhor prova
de que existe um conteúdo com verdadeiro interesse social na polí-
tica cujo prosseguimento se pretende?

16 Arc[. Nuno Teotónio PEREIRA — entrevista ao Diária Ilustrado, em
10 de Dezembro de 1960; a expressão «indústria da construção» item aqui,
segundo o próprio texto, signifiçado mtdto mais amplo do que o corrente.
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2. A elaboração de programas para a realização dessa po-
lítica partirá, certamente, da análise de grandezas tais como:

a) situação verificada em matéria de alojamento: aspec-
tos quantitativos e qualitativos e sua distribuição re-
gional ;

6) crescimento da população, ritmo da formação de novos
lares e da criação de empregos; tendências da distri-
buição regional da população;

c) taxas da formação de capital fixo em habitações, re-
lativamente ao produto nacional;

d) natureza, formação e captação dos capitais aplicáveis;
respectivas taxas de remuneração, no caso do recurso
a empréstimos;

e) volume dos materiais e da mão-de-obra disponíveis.

A enumeração destes elementos de trabalho fez-se a título
exemplificativo, porquanto só em face da elaboração dos progra-
mas se poderá concretamente definir quais os dados de base indis-
pensáveis. E nem parece que se possa ou deva exigir, em estudo
desta índole, a estruturação de tais programas.

Nesta altura, já se encontra suficientemente expresso quanto
desejamos evitar as improvisações apressadas em matéria de tal
responsabilidade. No que vai seguir-se teremos ocasião de reforçar
este ponto.

Além dos elementos da natureza dos anteriormente referidos,
ter-se-á que contar, para a elaboração dos programas, com os ele-
mentos definidores das orientações a seguir, dos quais se apresen-
tam igualmente alguns exemplos:

a) opções a fazer entre as possíveis soluções existentes,
sob os pontos de vista económico, sociológico e técnico;

6) regimes jurídicos aplicáveis às habitações a construir,
bem como ao contexto de aspectos que com eles se
relacionam;

c) natureza das instituições que poderão participar da
realização dos programas; formas de que essa parti-
cipação se revestirá; articulação a estabelecer entre
elas.

Não se trata agora de analisar os dadas reais, colhidos atra-
vés de estatísticas ou inquéritos, mas de elaborar, mediante estu-
dos de natureza sociológica, económica, técnica, urbanística, arqui-
tectónica e jurídica, os mstrvmentos fundamentem de actuação.

ÍÉ a posse destes instrumentos que, em conjugação com os



dados fornecidos pela análise do problema, permitirá estabelecer
em bases realistas algumas hipóteses de sotuçãOt de onde, por sua
vez, poderão sair os programas de realizações.

3. Parece, portanto, lógico admitir a necessidade de uma
larga participação de serviços públicos, instituições, etc., quer no
estudo das soluções que conduzam à formulação de uma política
habitacional, quer na execução desta. As especializações técnicas
a que se torna imperioso recorrer, a variedade das situações con-
cretas com que se depara, a necessidade de suscitar colaborações
da mais variada índole, exigem trabalho de equipa que qualquer
serviço com especialização unilateral não estará .em condições de
realizar. E, no entanto, deve operar-se certa centralização, que dê
coerência e unidade ião conjunto de decisões, embora sem pesar
demasiadamente sobre as caracteríjsiticas essenciais de cada um:
trata-se de orientar, de condicionar, de promover, ma& não de
uniformizar.

Posta a questão nestas termos, estamos perante uma proble-
mática de planeamento indicativo. E não será de admirar que se
ponha ênfase muito especial na estruturação do organismo que
desse planeamento se deve ocupar.

Ora, a criação de tal organismo já por várias vezes tem sido
defendida entre nós, sob a designação de «Instituto da Habitação».
Com este ou outro nome, o que fundamentalmente interessa é que,
pela sua orgânica, possa desempenhar as funções de fomento e
coordenação a que anteriormente se fez referência.

Em virtude das muitas implicações do problema da habitação
— aspecto em que tanto temos insistido — conviria certamente
que esse organismo se situasse êm plano que lhe permitisse bene-
ficiar, mais facilmente, das achegas de serviços públicos integra-
dos nos vários ministérios que interferem ou podem vir a inter-
ferir nesta matéria. Este organismo deveria dispor de um patri-
mónio próprio, para realizações a prosseguir directamente, sem
embargo da acção coordenadora a exercer sobre as restantes ini-
ciativas.

Vários países sentiram já a necessidade de prosseguir uma
política da habitação à escala nacional e tiveram, por isso, que
articular serviços especiais para a definição de objectivos e para
a sua realização. Só assim foi possível atingir algumas elevadas
percentagens de investimentos públicos, em relação ao total apli-
cado no sector do alojamento, que em muitos deles se verificam.
Observe-se, como exemplo, o Instituto Nacional da Habitação,
criado no México em 1954. Dotado de personalidade jurídica e de
património próprio, «este organismo tem por missão determinar
a política a seguir em matéria de habitação em cada uma das
regiões do país, e assegurar a coordenação dos trabalhos efectua-
dos neste domínio pelos organismos oficiais. A sua função consiste,

2!f0



além disso, em estimular, por intermédio dos sectores público e
privado, a orientação dos recursos financeiros para a construção
de habitações económicas. Ele sugere e aconselha as actividades
de financiamento conjunto, não só através dos sindicatos, empre-
sários e agrupamentos interessados no alojamento, mas também
junto das empresas que devem, nos termos constitucionais, auxiliar
os seus empregados na melhoria das suas condições de habita-

As recomendações e votos dos organismos internacionais que
têm estudado o problema orientam-se no mesmo sentido. Pode ci-
tar-se a última recomendação da Conferência Internacional do
Trabalho sobre «a habitação dos trabalhadores», — já referida —
na qual se consignam algumas linhas de orientação dignas de
ponderada análise. IÉ do seguinte teor a parte da Recomendação
n.° 115, que foca o aspecto apontado:

«As competentes autoridades nacionais, tendo na devida con-
sideração a estrutura constitucional do país interessado, deveriam
estabelecer um organismo central ao qual seriam associados todos
os poderes públicos que têm de se ocupar em certa medida do
problema do alojamento.

As funções deste organismo deveriam compreender:

a) o estudo e a avaliação das necessidades dos trabalha-
dores em alojamentos e instalações colectivas conexas;

b) a elaboração de programas de alojamento dos traba-
lhadores, nos quais se incluam medidas para a elimina-
ção dos tugúrios e o realojamento dos seus ocupantes.

As organizações representativas dos empresários e dos traba-
lhadores, assim como outras organizações interessadas, deveriam
ser associadas aos trabalhos do organismo central».

Merece, no entanto, ainda uma referência especial o facto de
se propor a criação de tal organismo depois de ficar expressa a
opinião de que «a política do alojamento deverá ser coordenada
com a política social e económica geral, por forma que a habitação
dos trabalhadores possa beneficiar de um grau de prioridade que
tenha em conta, simultaneamente, a necessidade a que corresponde
e os imperativos de um desenvolvimento económico equilibrado» 18.

Orientação análoga transparece das conclusões recentemente
formuladas pelo II Colóquio Nacional do Trabalho', na parte refe-
rente à habitação económica:

«À habitação tem de ser dado um sentido predominantemente

17 «Le Problème du logement en Amérique latine et au Mexique»—
in Comercio Exterior de México, Nov. 1961, transar, in Problèmed Éoonomi-
ques, n.° 727, Dez. 1961.



social. A sua planificação não pode, portanto, confinar-se a um
sector da população, mas sim à sua totalidade, inserindo-se no
contexto económico-social do povo português» — consta da Con-
clusão n.° 1. E segundo a Conclusão n.° 4, pressupondo que exista
um conhecimento aprofundado da situação em matéria de aloja-
mento, «deve definir-se então claramente uma política da habita-
ção e criar-se um único departamento coordenador responsável
pela sua boa orientação.»

Uma vez mostrada a necessidade de uma política da habitação
à escala nacional e apresentadas algumas soluções parcelares já
ensaiadas ou de possível aplicação entre nós, destaquemos, de
entre a legislação pocrtuguesa consagrada ao alojamento, um re-
gime que se julga susceptível de fornecer algumas das bases fun-
damentais dessa política.

III — Algumas sugestões sobre o regime das casas económicas

1. O regime das casas eiconómicas foi criado pelo Decreto-
-Lei n.° 23 052, de 23 de Setembro de 1938.

As principais características destas casas, relativamente ao
seu regime jurídico e económico, são as seguintes:

—-são atribuídas a. chefes de família;
— constituem propriedade resolúvel, pagável em pres-

tações mensais;
.—o seu pagamento é garantido, mediante um seguro

especial, em caso de morte, invalidez, doença e de-
semprego do morador-adquirente ;

— são transmitidas por morte do beneficiário, me-
diante a instituição de um casal de família.

Estas indicações chegam para revelar uma intenção clara de
protecção à família.

Nota-se, no entanto, que apesar das vantagens que apresen-
tam sob muitos aspectos, as casas económicas não se têm expan-
dido em cadência que permita falar-se numa alteração substancial
de significado quanto ao regime do alojamento no noisso País.

Com efeito, a construção de casas económicas representou,
no decénio de 1951-1960, menos de 2 % do total dos fogos cons-
truídos no Continente: o número de fogos construídos foi de
201 714, nos quais apenas figuram 3612 casas económicas 19.

!8 Recommandation oonoernant le logement des travailleurs, op. cit
(§§ 6 e 8). Esta redoanieuidação foi aprovada por unanimidade.

19 Vd. Quadro I.
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Esta observação fica, no entanto, aquém de quaisquer consi-
derações orientadas no sentido da resolução do problema habita-
cional, visto que é feita em relação às casas efectivamente cons-
truídas e não àquelas que se torna necessário construir.

A desproporção apontada não pretende desmerecer o esforço
despendido, que já se traduziu na atribuição de casas amortizá-
veis a cerca de 11 milhares de famílias. Mas permite que se tome
consciência da realidade, não deixando ver uma regra onde só
existe uma excepção: a regra continua a ser, com particular acui-
dade nas zonas urbanas, o arrendamento das habitações.

Por isso se justifica a preocupação de estudar soluções que
possam ser encaradas à escala nacional, integrando-as nos dados
gerais do problema, cuja magnitude já se tentou apresentar, e
concentrando a maior soma de recursos financeiros e técnicos
para levar a cabo as realizações necessárias.

:É talvez chegado o momento de aproveitar desta experiência
tudo o que ela tem de bom — e que se julga ser muito —e de criar
as condições propícias para que deixe de ser experiência e passe
a ser rotina.

2. Por que motivos não puderam as casas económicas ocupar
um lugar destacado na construção de habitações em Portugal?

Esses motivos parece-nos serem muito variados, indo desde
a extrema modéstia dos recursos aplicáveis, até algumas limita-
ções intrínsecas do seu próprio regime legal.

Comecemos por estas últimas.

a) As casas económicas são distribuídas a chefes de família
que estejam compreendidos numa das seguintes categorias: «em-
pregados, operários ou outros assalariados que sejam sócios dosi
sindicatos nacionais; funcionários do Estado, civis e militares,
dos corpos e corporações administrativas e operários dos respec-
tivos quadros permanentes»20.

«A distribuição de casas económicais só se verifica entre re-
presentantes de agregados familiares já existentes e é entre eles
que tem de se operar a selecção prévia»B1.

Esta primeira limitação impede que os benefícios deste re-
gime de casas atinjam os novos lares a constituir. Parece que o
simples projecto de constituição de um novo agregado familiar
poderia ser considerado, em princípio, embora a casa só fosse
atribuída na data em que o mesmo se constituísse. Por este pro-
cesso se facilitaria a vida de muitos casais jovens, evitando que
tenham de iniciar a sua vida conjugal em casas sublocadas ou

20 Decireto-Lei n.° 23052, cit. (art. 2.°).
21 Boletim do I. N. T. P.s n.° 20, ano XIV, p . 384.



nos próprios lares paternos. Esta observação contempla, como se
torna evidente, a hipótese de o número de casas construídas ser
na realidade muitíssimo superior ao que tem sido.

Em segundo lugar, os trabalhadores do sector agrícola e de
quaisquer profissões não organizadas em sindicatos ficam auto-
maticamente excluídos. Ora, ressalvada a necessidade de atender
às condições peculiares das populações rurais — baixíssimo nível
de vida e de cultura, irregularidade dos réditos, etc. — e de tentar
a maior soma d>e garantias de reembolso das habitações, não se
vê também por que motivo não devem ser considerados aptos a
beneficiar deste regime de habitações. O mesmo se dirá de outros
indivíduos não sindicalizados, nomeadamente os empresários, al-
guns dos quais não desfrutam de uma situação que lhes permita
dispensar os sistemas de protecção social.

A primeira sugestão que se faz é portanto esta: a capacidade
para beneficiar de uma casa económica pode ser alargada a um
número muito maior de pessoas. A questão está em considerar a
diversidade de possibilidades económicas dos moradores-adquiren-
tes, os tipos de habitat requeridos e outras condições específicas.
Como princípio, admite-se que o alargamento do âmbito do sis-
tema poderia atingir, progressivamente, a generalidade da popu-
lação.

6) «Não podem ser considerados os pretendentes [a casais
económicas] com menos de 21 anos e mais de 40»22.

Esta disposição visa reforçar a garantia de amortização das
casas, e o limite de idade foi posteriormente ampliado para 4,5 anos,
estabelecendo-se o pagamento de um sobreprémio ao seguro de
vida e invalidez dos candidatos23.

Mas a mesma finalidade poderia talvez ser atingida por
outros meios. Assim, por que não se há-de admitir que os pre-
tendentes com idade considerada excessiva possam ter acesso me-
diante a entrega inicial das anuidades correspondentes ao excesso
de idade? Por este processo poder-se-ia recolher algumas peque-
nas poupanças familiares, cuja aplicação se revela tão difícil, em
virtude da sua modéstia. E seriam novos capitais a acrescentar
ao volume dos que não prosseguem fim lucrativo, em matéria de
investimento imobiliário.

c) A construção dais casas económicas é promovida pelo Go-
verno, «em colaboração com as câmaras municipais, corporações
administrativas e organismos corporativos24.

A aplicação do estatuto da casa económica fica, portanto, lirni-

22 Dec re to -Le i n.° 23 0.52, cit . ( a r t . 29.°, § 1.°).
23 Decreto-Lei, n.° 481973, de 20 de Outubro de 1901 (art. 3.°, (§ 1.°).
24 Decreto-Lei n.° 23052, cit. (art. 1.°).
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tada às habitações construídas neste regime por iniciativa dos
poderes públicos. E, no entanto tal regime apresenta caracterís-
ticas que interessaria ampliar às casais construídas, por exemplo,
pelas cooperativas de construção e pelas empresas privadas —
estas, quando se revele aceitável a sua colaboração no alojamento
do pessoal, conforme já se acentuou.

Por outro lado, a construção de casas económicas por inicia-
tiva de várias iTtstituições viria aumentar a actual capacidade rea-
lizadora do Estado nmte sector.

d) As casas económicas «serão moradias de família, com
quintal» cuja área ficará «compreendida em 100 e 200 metros
quadrados e na construção das moradias deverá ser considerada
a sua provável ampliação de futuro»25.

O facto de não poderem deixar de ser moradias familiares
restringe a sua construção nas grandes cidades, onde o espaço dis-
ponível tem que ser cuidadosamente aproveitado. Mas esta obser-
vação pode considerar-se em parte ultrapassada, uma vez que, nos
termos da Lei n.° 2092 (Base II) a legislação em vigor sobre casas
económicas «salvo no que for exclusivamente próprio de moradias,
é aplicável aos prédios em regime de propriedade horizontal».

Por outro lado, a previsão das ampliações também subentende
uma orientação que não se coaduna facilmente com o estilo de
vida urbano. Por estranho que pareça, é às zonas rurais, onde
as casas económicas não têm chegado, que algumas das suas dis-
posições se poderiam aplicar com inteira satisfação. Porque a ex-
ploração da terra — da terra própria — faz do agricultor um
sedentário e a possibilidade de ampliar a habitação de acordo com
a expansão do agregado familiar torna-se, deste modo, perfeita-
mente justificada.

Não acontece o mesmo ao trabalhador da indústria, do comér-
cio ou de muitas outras actividades, em que a mudança do local
de trabalho, por vezes implicando deslocações regionais, pode exi-
gir nova localização do alojamento.

Já no artigo anterior se anotaram algumas reflexões sobre as
distância^ exageradas entre a habitação e o emprego, que têm
aqui inteiro cabimento. Para este efeito, tanto importa que a limi-
tação na mudança de casa iseja devida à garantia de uma renda
baixa, que convém não perder, como à posse de uma habitação
própria de que, naturalmente se não deseja prescindir.

O problema consiste, portanto, em tornar compatível o di-
reito de propriedade da habitação com a facilidade de a substituir
por outra.

E também não parece insolúvel.

25 Idem (art. 12.° e seu § 5.°).



e) As casas económicas «serão agrupadas por classes, for-
mando conjuntos que se integrem harmònicameate nos planos
de urbanização delineados pelas câmaras municipais ou pelo Es-
tado» m.

Daqui deriva a associação de ideias entre casas económicas e
bairros de casas económicas. Ora, o regime jurídico destas habi-
tações poderia atingir as suas finalidades essenciais independen-
temente do facto de serem construídas isoladas ou integradas em
aglomerados homogéneos. Mesmo sem entrar numa análise de
natureza sociológica e urbanística, isto é, sem discutir as vanta-
gens e inconvenientes dos bairros, há que reconhecer que existe
aqui mais uma limitação. Pois não se poderiam construir mora-
dias ou casas de propriedade horizontal, isoladcús ou agrupadas,
consoante os planos urbanísticos das várias zonas rurais ou urba-
nas estabelecessem como mcds conveniente?

Mas esta diversidade de soluções técnicas, que se julga de
interesse primacial, prende-se naturalmente com a descentraliza-
ção das próprias decisões de construir, a que atribuímos particular
importância.

3. Vejamos agora outras espécies de dificuldades.

a) Na obtenção de capitais e de terrenos suficientes e em
condições adequadas residem as principais dificuldades a vencer
para se poder traçar largos planos de construção de habitações.

As casas económicas foram construídas quase exclusivamente
com recursos do Estado até 1957, ano em que começaram a ser
aplicados capitais das instituições de previdência social.

Embora tivesse sido prevista a colaboração dos municípios,
corporações administrativas e organismos corporativos, que pode-
riam financiar metade das despesas27, a verdade é que o investi-
mento coube quase sempre ao Fundo das Casas Económicas, refor-
çado com empréstimos contraídos na Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência. A verba anual orçamentada para constru-
ção de casas económicas tem oscilado recentemente entre 60 e 85
mil contos, mas o dispêndio efectivo não atingiu, em média, 37
mil contos no quinquénio de 1956-1960.

Além da modéstia dos recursos financeiros, aliás não inteira-
mente aplicados, como se vê, o seu valor real não tem estado
suficientemente defendido contra a inflação: a cobrança das pres-
tações das casas já distribuídas28 não consegue reconstituir, ao
longo dos 25 anos da amortização, o poder aquisitivo inicial, para
efeito de novo investimento.

(art. 13.°).
27 Wem (arte. 1.° e 9/).
28 Mem (art. 7.°).
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Por outro lado, uma vez terminada a amortização, o morador-
-adquirente obtém a propriedade plena, o que lhe pode permitir a
realização de mais-valias, mediante a venda livre do imóvel ou a
sua sublocação segundo as rendas correntes no mercado. E temots
nesta hipótese a perda de um sacrifício colectivo, em benefício
exclusivo de uma família. Não faz sentido que um património de
tão elevada finalidade social possa vir a ser objecto de especulação
mercantil, só porque a família à qual esse património foi atribuído
atingiu, relativaímente a si própria, a satisfação completa dessa
finalidade.

Por tudo isto, pensamos que a manutenção do valor real
do património das casas económicas deverá repousar sobre estes
dois princípios:

—• a reconstituição dos capitais investidos acompanharia
quanto possível a desvalorização monetária, pela cor-
recção periódica das respectivas amortizações;

— a venda de qualquer casa depois de amortizada só po-
deria fazer-se à instituição que tivesse promovido a
sua construção, a fim de ser atribuída a novo benefi-
ficiário; e seria sempre efectuada com base no seu
custo inicial, corrigido pelos seguintes elementos:

— a evolução do valor da moeda;
— a depreciação do imóvel;
— as benfeitorias posteriores à construção.

Deste modo, quaisquer mais-valias estranhas à acção do pro-
prietário ficariam afastadas. Parece que deveriam, no entanto, ser
estabelecidas duas excepções: a primeira diz respeito à impossibi-
lidade da instituição construtora efectuar a compra, por exemplo,
por falta de recursos; a segunda refere-se às habitações fazendo
parte integrante de explorações agrícolas — hipótese admissível
num sistema de casas amortizáveis mais amplo do que o actual.
Em qualquer destes casos, estaria certamente indicada a venda
livre das habitações.

6) A manutenção do valor ireal do património aplicado em
casas económicas—-quer no sentido de permitir a reconstituição,
em poder aquisitivo, dos capitais investidos, quer no de assegurar
a continuidade do preenchimento da sua função social, ao restrin-
gir-se a liberdade de transacção — precisa de ser completada pelo
afluxo de novos recursos, se se pretende aumentar progressiva-
mente a parcela das habitações construídas nesse regime. Algumas
cifras que adiante citaremos dão bem a noção de que os capitais
actualmente disponíveis, mesmo incluindo os das instituições de



previdência, estão muito aquém das necessidades, quando se enca-
ram as dimensões nacionais do problema do alojamento29.

Haverá, pois, que estruturar modalidades de participação de
capitais provenientes de outras fontes, sem excluir as poupanças
individuais, a fim de acrescer o mais possível o total dos recurso^
aplicáveis,

c) Outro problema que muito tem dificultado & expansão
das casas económicas é o da obtenção de terrenos em condições
apropriadas. E isto apesar de os municípios poderem promover a
sua expropriação, quando se destinem a tal fim.

A disposição que estabelece tal faculdade é bem clara: «Quando
os terrenos escolhidos não forem propriedade das câmaras, com-
pete a estas promover a sua expropriação (...) e, na falta de
acordo amigável com os respectivos proprietários, efectuar os de-
pósitos exigidos por lei e entrar na posse dos terrenos em prazo
não superior a trinta dias sobre a data da sua demarcação» 30.

Mas as resistências que têm surgido são, apesar de tudo, sufi-
cientemente fortes para que se possa afirmar que um sistema apa-
rentemente tão simples e eficiente defronta na prática as maiores
dificuldades.

Os problemas da falta de terrenos e de capitais não são, porem,
específicos das casas económicas, pois constituem questões-chave
de toda a problemática do alojamento urbano. Merecem, por isso,
um pouco de atenção em plano mais vasto, pelo que constituirão
o objecto do capítulo seguinte.

As reflexões feitas sobre o regime das casas económicas podem,
entretanto, levantar alguns pontos de discussão e permitir, desde
já, algumas conclusões aplicáveis no âmbito de uma política de
habitação à escala nacional.

IV — A obtenção die terrenos e de capitais e a produtividade dos
investimentos

A) Os problemas ligados à posse e ÍISO da terra

1. Uma política de protecção à habitação sem fim lucrativo
só será viável quando acompanhada de providências eficazes contra

29 Quanto aos capitais destas instituições já aplicados, temos, aproxi-
madamente, 450 000 contos em 1500 casas de renda livre e 900 000 contos em
10 000 habitaçõesi de interesse social. Nestas últimas incluem-se 5766 casas de
renda económica le 3155 de propriedade resolúvel, siegundo números de 1961.
(yd. A. Gonçalves LOURENÇO — A Habitação Económica e a Previdência So-
cial (Comunicação ao I Colóquio Nacional do Trabalho — 1961).

30 Decreto-Lei n.° 23 052, cit. (art. 18.°, § 3.°). A regulamentação actual
das expropriações1 por utilidade pública consta do Decreto-Lei n.° 43 587, de
8 de Abrií de 1961.



o encarecimento dos terrenos urbanos. Não se poderá caminhar
neste sentido enquanto continuar ia verificar-se a extraordinária
valorização da terra na periferia das grandes cidades e nas zonas
de desenvolvimento industrial acelerado, porque ela absorve parte
muito apreciável dos recursos consagrados ao alojamento.

Em princípio, a preferência pela construção de imóveis com
vários pisos permite encarar & utilização do solo urbano em bases
mais económicas, isobretudo tendo em conta o msto da extensão
dos aglomerados urbanos, em meios; de comunicação ie abasteci-
mento, bem como em outros serviços31. Mas esta economia é mui-
tas vezes anulada ou reduzida, pelo lencarecimento da terra que
deste modo se provoca.

Não se pode negar que o problema do custo da terra é válido
para muitas países. Em Paris, por exemplo, o valor do terreno para
uma H. L. M., que há dez anos representava 1/10 do custo da
construção, absorve actualmente cerca de metade. Entre nós, é
bem conhecido o rápido encarecimento da terra nos subúrbios da
capital, em consequência da electrificação das linhas férreas, da
instalação de novas indústrias e da construção da ponte sobre
o Tejo.

Também por toda a parte se tem procurado soluções para
este problema. Torna-se especialmente difícil evitar a subida do
preço da terra quando representativa de mais-valias decorrentes
do próprio desenvolvimento económico, mesmo que para este de-
senvolvimento os seus detentores em nada tenham contribuído.
Este facto é característico dos períodos de industrialização rápida,
quase sempre acompanhada de intenso urbanismo, incidindo sobre
um número limitado de pólos de atracção.

Por vezes, é o próprio Estado que procura cobrar, através de
impostos especiais sobre as transacções imobiliárias, a margem
excedentária, fazendo reverter para os cofres públicos o produto
duma sobrevalorização baseada, com frequência, nos seus próprios
investimentos. Esta actuação, a que não falta lógica tributária,
revela-se quase sempre contrária à economia da habitação. Con-
forme se escreve em estudo recente sobre a política francesa do alo-
jamento, «é de prever que, em face da actual falta de terrenos para
construção, todas as tributações das mais-valias realizadas pelosi
vendedores, mesmo que a lei estabeleça que elas devem ser satis-
feitas integralmente por estes, se hão-de repercutir directamente
nos preços de venda, sendo por fim suportadas pelos futuros pro-
prietários ou ocupantes dos alojamentos» **. Pode (também obser-
var-se, para os casos em que o imposto de mais-valia é cobrado

31 Quanto 'ao cusrfco d;a construção propriamente di ta , há opiniões} diver-
gentes.

32 Philippe ISAAC-HOPPENOT — «Le logement: quelques asipects de Paction
poursuivie», in Revue d'Économie Politique, Jul.-Out. 1962 '(istablinhadio nosso).



continuadamente, com o fito de desencorajar a subida do preço da
terra — na Dinamarca cobra-se 3 % do aumento de valor estimado
— que a sua incidência subsiste sobre as rendas ou as prestações
de amortização pagas pelos moradores.

Uma das causas que mais directamente provoca a subida do
preço da terra é a elaboração de planos de urbanização. A simples
perspectiva do planeamento urbano é já um factor psicológico de
influência considerável. Daqui deriva que as construções mais
modestas se vão afastando das novas áreas urbanizadas, e que nas
novas áreas a urbanizar se defrontam «a posteriori» os problemas
gerados pela presença caótica dessas construções deslocadas, que
não obedecem a quaisquer regras de inserção na paisagem e cujos
aglomerados não dispõem de serviços, nem de zonas de repouso
ou de convívio, nem de muitos outros elementos definidores de uma
estrutura urbana. À volta de Lisboa estão crescendo aglomerados
deste tipo.

2. Em consequência do encarecimento da terra, -reduzem-se
as perspectivas de solução do problema do alojamento pelo apro-
veitamento dos terrenos dispondo das melhores condições de
arranjo urbano. Só a aquisição desses terrenos em condições muito
diferentes da liberdade de transacção permitirá encarar aquela
solução em bases realistas. Mas desde já se pode afirmar, na
sequência das observações antecedentes, que se os planos de urba-
nização forem ssistemàticamente elaborados sobre terrenos já per-
tencentes aos municípios, em vez de se aguardar a perspectiva de
mais-valias geradoras do encarecimento, as condições de aquisição
se apresentam bastante mais favoráveis.

Cabe agora perguntar: como tem sido encarado este problema
nos países onde as soluções habitacionais se mostram mais efi-
cientes?

Também neste ponto não há procedimentos uniformes. Isto
não impede, porém, que se divisem certas orientações de carácter
geral, susceptíveis das concretizações práticas mais diversas. A
constituição de reservais de terrenos pelos municípios é uma delas.

Pode citar-se um elenco de modalidades de intervenção ten-
dentes a conseguir a moderação dos preços dos terrenos e a sua me-
lhor utilização. Assim, indicar-se-á: a) a expropriação de terrenos
pelo Estado ou pelos municípios; 6) a regulamentação dos preços,
feita directamente sobre os terrenos ou através dos preços de venda
ou das rendas dos imóveis neles construídos; c) a regulamentação
das construções visando o melhor aproveitamento da terra; d) o
estabelecimento de zonas adequadas às várias utilizações (residen-
ciais, comerciais, industriais, etc.), geralmente integradas num
plano director; e) o controle dos loteamentos; /) a aquisição de
direitos de planeamento urbano sobre terrenos ainda não perten-
centes ao domínio público; g) a aquisição e venda de reservas de
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terrenos; h) a tributação da propriedade imobiliária e as respecti-
vas isenções — um dos meios mais correntes, e que é susceptível
de uma extensa gama de modalidades; i) a concessão de subven-
ções, combinada com a expropriação, etc, etc.

O estudo deste problema com certa profundidade exigiria um
trabalho que lhe fosse especialmente consagrado, embora tendo
presentes os restantes dados da problemática do alojamento33.
Para as presentes considerações destacou-se um ponto considerado
de grande importância.

3. Há cerca de vinte anos, já o arquitecto Keil do AMARAL
podia afirmar, relativamente a este aspecto do problema da habi-
tação, que apenas naquelas cidades onde os municípios adquiriram
a maior parte dos terrenos, para os eximir ao jogo dos lucros ex-
cessivos, se obtiveram resultados apreciáveis. Mas este tema não
tem tido, infelizmente, muitos estudiosos no nosso País.

A aquisição maciça de terrenos para a constituição de reservas
municipais é praticada há mais de 50 anos na Holanda e constitui
hoje política corrente em muitos países, com particular destaque
em toda a Europa setentrional e central: a Suécia, a Noruega, a
Finlândia, a Dinamarca, a Grã-Bretanha, a Holanda, a Alemanha,
a Áustria e outros países têm seguido esta orientação.

O caso da Suécia é significativo. Desde 1904 que o município
de Estocolmo adquire terrenos em grande escala; há dez aiios
possuía 19 000 ha,, dos quais 10 000 no interior da cidade, cifra
que deve ser confrontada com a área total da capital sueca, que
era de 18 000 ha. Não se trata, é evidente, de uma actuação capaz
de, só por si, resolver o problema do alojamento; como nenhuma
outra actuação incidindo sobre um aspecto particular do problema,
poderá só por si resolvê-lo. Mas «vê-se claramente que a efectiva-
ção das medidas progressivas adoptada® em matéria de construção
só foi possível graças à aquisição maciça de terreno» r>elos muni-
cípios da Suécia.»34

As aquisições de terrenos envolvem grande volume de capitais,
sendo esta a sua maior dificuldade. O facto é reconhecido, sem que
se deixe de apontar as vantagens do sistema. A única solução prá-
tica para a recuperação das mais-valias—diz^se, a propósito da
Bélgica35 — está na compra antecipada, pelos poderes públicos,

<33 O leitor interesisiado poderá consultar a publicação (das Nações Uni-
das Problèmes fonoiers urbaxns et Politiques d7Urbanisim (HabitatioTi, Urba-
nisme et Aménagement des Campaçjnes, Boi. n.° 7. — Doc. ST/SOA/SER. C/7)
que, ialém dJe um iestud/c> g&ral muito completo, da autoria de Çharlles ABRAMS,
contém estudos desieritivos sobre 1® países e uma extensa bibliografia (792
obras), devidamente sistematizada de acordo com os vários aspectos a estudar.

34 Sven M A R K E L I U S — «Pol i t iques jBonciières u r b a i n e s : Suède» (op. cit,
nota anterior).

35 Victar BURE— «Politiques foncières urbaines: Belgique» (op* cit,
nota 33).
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dos terrenos que delas possam vir a beneficiar, conquanto se reCQ
nheça a magnitude dos recursos exigidos por tal empreendimento,
O investimento a efectuar na fase pré-urbana assume, no entanto,
valores unitários baixos, independentemente da diversidade de
sistemas para a determinação dois preços. Em relação à Grã-Breta-
nha, sabe-ise que «o terreno é pago pelo seu valor no estado actual
de utilização»36, o que deve conduzir a preços muito próximos dos
que caracterizam a propriedade para fins agrícolas. É preciso não
esquecer, porém, que a construção de habitações é controlada nesse
país por um ministério especial e que é muito elevada a participa-
ção do investimento público neste sector. A política da habitação
ocupa lugar de grande destaque entre as preocupações governa-
mentais da Inglaterra.

Os terrenos de reservas municipais são geralmente alugados
para fins agrícolas enquanto se aguarda a elaboração e execução
de novos planos urbanísticos. Na maior parte dos casos, ao atin-
gir-se a fase da utilização urbana são de novo alugados, agora por
prazos longos, às instituições construtoras —com frequência,
sociedades cooperativas. Na Holanda os terrenos são alugados ou
vendidos, consoante as disposições por que se regem os vários mu-
nicípios; na Suécia e na Noruega são quase sempre alugados. O
aluguer é feito normalmente por um período que vai de 60 a 75
anos, consoante os países e os municípios, podendo ser renovado
em determinadas condições.

Discutense muito em torno das vantagens e inconvenientes do
aluguer de terrenos, em comparação com a venda. Não tomaremos
parte nesta discussão, dada a necessidade de impor limites ao
presente trabalho. Mas aproveitasse o ensejo para afirmar que
seria do maior interesse que alguém se ocupasse em estudar as
múltiplas modalidades de actuação surgidas nos vários países
quanto à utilização de terrenos para fins urbanos, em analisar os
prós e os contras de cada um e em buiscar uma via nacional ade-
quada para tratar este aspecto fundamental do problema do aloja-
mento.

4. Outro processo muito aconselhado é o tabelamento dos
preços dos terrenos. Este tabelamento e a já referida aquisição
pelos municípios constituem dois aspectos interdependentes, ainda
recentemente defendidos entre nós por especialistas na matéria,
como actuações de primeiro plano a empreender37.

36 Gtordon S T E P H B N S O N e H . R. P A R K E R — «Po l i t i ques fonc ie rè s urfoaines:
Royaume-Uni» (op, cit*, mota 38).

37 Álvaro ALEXANDRE, Gastão Ricou, João Braula REIS, Nuno Teotónio
PEREIRA e Paulo NUNES — Problemas de base postos pelo estwdo da habitação
económica (Comunicação ao II Colóquio Nacional do Trabalho, da Organização
Corporativa e Ida Previdência Social — 196S2). Infelizmente, BÓ nesta aflitíura
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O tabelamento é praticado com muita frequência, exactamente
para diminuir o volume global do encargo financeiro com a cons-
tituição de reservas municipais de terrenos urbanizáveis. Utili-
zam-no, por exemplo, a Holanda e a Noruega. Neste último país,
os preços são fixados por uma comissão de controle, que entra em
consideração com as melhorias directas originadas pela acção do
proprietário nos terrenos a adquirir, mas exclui dos preços a valo-
rização baseada em obras públicas ou noutras causas exteriores
àquela acção.

Deve também frisar-se que o tabelamento só por si, isto é,
desacompanhado de uma acção directa dos poderes públicos na
compra, corre o risco de se tornar inoperante, uma vez que a sua
aplicação às transacções entre particulares é muito contingente.
Por isso, as duas orientações se completam, sendo especialmente
de sublinhar que se torna muito mais fácil fazer cumprir uma
tabela de preços sobre terrenos, por hipótese, ainda excluídos do
interesse do mercado — ainda não urbanizados — do que pretender
que ela se cumpra em relação a terrenos sobre os quais se faz já
sentir a acção de vários compradores interessados, isto é, terrenos
que já oferecem boas perspectivas para construção imediata.

:É mais fácil aos poderes públicos anteciparem-se às mais-
-valias do que lutarem contra elas.

5. È muito variável a incidência do preço da terra no custo
da construção. Esta incidência depende não só da política se-
guida no uso e transacção dos terrenos urbanos, como das condi-
ções geográficas, económicas e sociais dos (agregados. Tais condi-
ções são também variáveis com o tempo: recorde-se o aumento da
incidência do terreno sobre o custo de uma H. L. M., anteriormente
citado. A densidade ferroviária e rodoviária, o grau de dissemina-
ção dos serviços de natureza sanitária, cultural, etc., a dimensão
das empresas e o seu grau de concentração regional, podem per-
mitir maiores ou menores afastamentos entre a habitação e o local
do trabalho, o que logo se repercute sobre o valor estimado para
os terrenos urbanizáveis. Em alguns países industrializados e
(ou) dispondo de uma legislação eficaz, conseguem-se incidên-
cias muito baixas. Há dez anos considerava-se que na Grã-Breta-
nha o dispêndio com o terreno representava à volta de 2 % do
custo de um «projecto normal de construção», nas zonas perifé-
ricas urbanas; no® Estados Unidos esta incidência oscilava entre
3 % e 11 %; na Alemanha, entre 4 % e 10 %; na Holanda não
excedia 4 %. Estas percentagens referem-se a «terreno nu», pelo
que os trabalhos de arranjo necessários ao aproveitamento urbano

do presente trabalho tivemios conhecimento do texto completo d&sfta exceliente
comunicação; mas a coincidência dJe vários dos isesus ponitos de visitia com os
defendidos nestte trabalho é, por oiitro ladio, motivo de satisfação acrescida.



(arruamentos, instalações de água e de energia, etc.) as fazem
subir. Em todo o caso, após a inclusão destas despesas, as incidên-
cias não excediam 20 % na Holanda, 7 % a 20 % na Alemanha,
14 % a 22 % nos Estados Unidos.

Não se deve esquecer, porém, que as facilidades de transpor-
tes públicos ou privados nos países desenvolvidos — a generali-
zação do automóvel é, neste particular, de uma importância deci-
siva — facilitam a dispersão das populações e, em consequência,
reduzem o valor dos terrenos adjacentes aos grandes centros a
cifras muito mais modestas.

Mas é muito diferente a situação nos países em vias de desen-
vimento: não dispondo de viaturas próprias, a maior parte das
pessoas estão na dependência dos transportes colectivos; estes ser-
vem uma rede muito menos densa, que só permite uma cobertura
muito incompleta das regiões; a localização do habitat está condi-
cionada por esta rede.

À limitação espacial das zonas favorecidas em transportes
vêm juntar-se outros factores: o crescimento demográfico é nor-
malmente mais rápido nos países mais atrasados, fazendo crescer
as necessidades de alojamentos; a situação agrava-se com as mi-
grações internas para as zona® em desenvolvimento acelerado,
sempre que nesses países há um esforço de industrialização do qual
deriva a deslocação de parte da população ocupada em actividades
primárias, para outros sectores.

Não admira que, neste condicionalismo, se assista a uma in-
tensa especulação devido à qual há «custos de terrenos que no mer-
cado livre chegam a atingir já hoje mais do que o custo da pró-
pria construção»38.

E o montante dos recursos exigidos pela compra destes ter-
renos vem pôr ainda mais em evidência a falta de capitais sufi-
cientes para levar a cabo realizações que correspondam à grandeza
das necessidades existentes.

B) Os wogramas de construção e o volume dos investimentos

lc Embora seja difícil callcular o valor total das habitações
existentes no País, uma estimativa baseada nos rendimentos colec-
táveis da propriedade urbana conduz a um valor matricial da
ordem dos 60 milhões de contos — o qual permite já ter uma
noção, em ordem de grandeza, do elevado montante de capitais
aplicados sob esta forma. Importa acrescentar, como índice de
concentração na zona da capital, que aos prédios de Lisboa cor-
responde um valor matricial superior a 25 milhões de contos; e
dizendo que só uma parte ínfima deste montante corresponde a

38 Vd. 'Problemas de ba$e postos pelo estudo da habitação económica
(op. cit, na nota 37).
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casas próprias dos respectivos moradores, sentir-se-á quanto é di-
fícil alterar fundamentalmente, em curto prazo, o regime habita-
cional, mesmo que se utilizem novos meios de trabalho e se alte-
rem alguns conceitos e práticas correntes em tal matéria.

Mas há uma questão, igualmente difícil, que apresenta maior
interesse prático: calcular o investimento anual necessário para
se encarar eficientemente a resolução do problema habitacional.
As dificuldades começam na determinação do número e caracte-
rísticas das habitações necessárias. Apesar disso, tentaremos con-
jugar alguns dados, com vista a obter estimativas, cujos defeitos
só podem .seor desculpados pela boa vontade com que são feitas.

Já se escreveu num trabalho das Nações Unidas, em capítulo
dedicado à habitação em Portugal, que «seria necessário prever a
construção [anual] de 40 000 alojamentos, a fim de assegurar a
substituição de casas velhas e fazer face ao aumento derivado
da constituição de novos lares» 39. Este número, conquanto muito
acima do que se tem construído, afigurasse ainda insuficiente,
como se vai ver.

As cifras de que partimos são as seguintes:
Milhares

a) Déficit carência! de fogos, estimado provi-
soriamente com dados de 1950 460

6) Estimativa do crescimento anual da popu-
lação, expressa em famílias 16,2

c) Número de fogos a beneficiar 1000

Com estas premissasá0 estabeleceram-se algumas hipóteses de
resolução escalonada do problema, expressas em números de fogos
a construir e a beneficiar anualmente:

39 La situation du logement m Europe — O. N . U. Génève, 1956, p . 35.
4 0 Além d a es t imat iva indiciada n a a l ínea a), cujo prociessio de cálculo

foi já apresentado, temos:
6) Elementos obtidos a partir dia diferença entre a população recen-

sieada em 196<0 e ia média de duas estimativas (máxima e mínima) para
1970 (Vd. M. de Santos LOUREIRO e J. J. Paes MORAES — A evolução
espacml do povoamento no Continente Português, I. N. 1. I. (Col. Esttu-
dos, n.° 1, p. 73). Considerou-sie um crescimento de 10 mil pesisoas nas
Ilhas Adjiacenitesi, e um número médio de 3,8 pessoas pior família, veri-
ficado no Cerask> de 1960. Admitiu-se a não variação da taxa de nupcia-
lidade que, aliás, rfcem vindo a crescer.

c) Utilizou-se como indicie de falta de conforto susceptível de
benfeitorias: a não Existência de electricidade e águia (1.342 milhares
de habitações); abatleram-sie $34 mil casajs incluídas; ma estimativa da
alínea a), por se adimitáir que a imaior parte destas famílias não dispõe
daquelas comodidades, pielo quie (a substituição dos fogiosi que ocupam
reduziria o total acima mencionado. Por arredondamento, indica-se a
cifra de 1 milhão.
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QUADRO III

Hipóteses de
resolução do

problema
habitacional

(D.

A) Em 10anos

B) Em 15 anos

C) Em 20 anos

D) Em ,25 anos

Construções

para preen-
chimento do

déficit
carencial

(2)

46,0

30,7

23,0

18,4

anuais d© fogos necessárias

paira ocorrer
ao cresci-

mento
demográfico

(3)

1&2

16,2

16,2

16,2

para amorti-
zações por en-
velhecimento

(4)

__

—

3,4

(milhares)

TOTAL

(5)

62,2

46,9

39,2

38,0

Fogos a
beneficiar

anualmente
(milhafres)

(6)

100

66,5

50

40

Apenas na hipótese C) se atendeu à amortização dos fogos
existentes, por se considerar que ela fica inteiramente coberta
nas restantes, pela substituição a operar nos termos da alínea a)
— na qual se incluem 334 mil fogos de 1 e 2 divisões ocupados
por famílias em condições de superlotação crítica. Fixando a du-
ração média dos imóveis em 123 anos41, teríamos uma amortiza-
ção anual de 16,8 milhares de fogos, pelo que somente em períodos
superiores a 20 anos o total das amortizações a fazer (> 336 mi-
lhares) excederia significativamente a cifra dos fogos a substi-
tuir por inconvenientes. Para 25 anos temos:

25 X 16,8 = 420 420 — 334 = 86,

ou seja, um excesso de 3,4 milhares por ano, que se tornou neces*
sário considerar na hipótese D).

41 Já s(e ^acentuou que não existem elementos estatísticos sobre o estado
de conservação das habitaçõesi, pelo que qualquer estimativa da sua duração
é muito contingente. A duração de Ii23 anos foi utilizada no trabalho referido
na nota 27. Alguns países! atribuem ÍOO anos (Áustria e Suíça, por exemplo).
Entre nós, o Dr. Fernando BAETA utilizou 90 anos para ta vila de S. João
da Madeira («Métodos de estimação das necessidades relativas à habitação»,
Anais do I. S. Cm E. F., 1957, tomo II, p. 646). A duração \dleí 12J3 anos
poderá, (talvez, considerar-sie domo um «limite máximo», sobretudo &e aten-
dlermios à qualidade da construção nos meios rurais.
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2. Admitiremos, agora, mais a® seguintes premissas43:

d) superfície média, por fogo a construir, 65m2.
e) custo médio da construção, por m2, 936$00.
/) investimento médio, por cada fogo a beneficiar, 7000$00.

Deste modo, os investimentos necessários para a realização
das hipóteses indicadas no quadro anterior seriam os seguintes,
em milhares de contos:

QUADRO IV

Hipóteses de
resolução do

problema
habitacional

(D.

A) Em 10 anos

B) Em 15 anos

C) Em £0 anos

D) Em 25 anos

Investimentos anuais na

para preen-
chimento do

déficit
carência!

(2)

2799

1868

1400

1120

de fogos

para preen-
chimento do

déficit
de reposição

(3)

985

985

985

1192

construção

TOTAL

(4)

3784

2853

0385

2312

Investimentos
anuais na

beneficiação
de fogos

(5)

700

465

350

280

TOTAL
GERAL,

(6)

4484

3318

2735

2592

42 A origem -desities números é a seguinte:
d) A superfície média dos fogos construídos na Metrópole, que

em 1956 iena de 50,i5m2, tem jcrescidio e atingiu 55,3 m12 em 1960- Esta
média é muito baixa, não chegando a corresipandeir às necessidades das
famílias portuguesas' de dimensão média, mais uma parte apreciável das
habitações está ainda bastante abaixo desta média. A superfície admi-
tida, die 65 m2, corresponde a uma família, de 3 a 4 pessoas, não podendo,
de modo algum, considerasse exagerada (Vd. alguns exemplos franceses
de H. L. M., em Rapport Final du III Congrès 4e TUnion International
des Architectes, Lisboa, Liv. Portugal, pp. 205 e 296). Note-se, final-
mente, que este ©5 m2 se referem a superfície coberta, incluindo, portanto,
a de circulação ((própria ou comum a vários alojamentos) e a de serviço.

é) Utilizaram-isie os custos por m2 indicados na publicação O Ren-
dimento Nacional Português, I. N. E-, 1960, p. 179: 90O$0O em Lisboa,
SõOÇOO no Porto e 5O0Ç0O no reato do País, corrigidos |pelo índice do
custo da construçãlo civil em Lisboa e (acrescidos de 30 % para funda-
ções e cobertura, donforme é prática corrente. O custo médio resultou
dia ponderação destes custos pelas percentagens, slobre o tbtal, das
habitações1 construídas nx>s distritos de Lisboa e Porto e no resto do
País, no quinquénjjo de l'956-1960.

/) Estimativa arbitrária, tendo em vista a instalação de algumas
das /seguinteis melhoria®: electricidade, água e esgotos, especialmente
nas zonas rurais.
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A observação das cifras indicada^ na coluna 6 deste quadro,
mesmo considerando a fragilidade dos elementos que lhes ser-
viram de base, mostra a amplitude do esforço requerido por
uma acção eficaz no campo da habitação económica. Sabendo-se
que o capital fixo aplicado em habitações atingiu, em média, 2153
milhares de contos no triénio de 1959-1961 (correspondendo a
18 % do capital fixo total investido anualmente) a realização do
programa decenal [Hipótese A)] representaria um investimento
mais do que duplo do actual; o programa de 15 anos [Hipó-
tese 2?)] corresponderia a mais 54 %.

Há, porém,, outro elemento a considerar. Para efeito de se estu-
dar a capacidade económica do País a fim de suportar determinado
nível de realizações, chegam-nos cifras susceptíveis de enquadra-
mento nos esquemas da contabilidade nacional; mesmo assim, não
deve esquecer-se o volume dos investimentos necessários nos sec-
tores que fornecem bens para a produção de habitações, embora
não possam ser adicionados aos anteriores para as comparações
efectuadas. Mas na procura de recursos financeiros aplicáveis há
que considerar também o custo do® terrenos. Ainda que estes repre-
sentem 20 % do custo total da construção — o que nas zonas ur-
banas exigiria a adopção de severas medidas—as estimativas
referentes ao custo total das habitações a construir reflectiriam
um acréscimo de 25% sobre as cifras indicadas na coluna 4.
Além disso, há também o,s encargos com juros de empréstimos, dos
quais se não poderá prescindir, e que podem atingir 4 a 5 % dos
capitais mutuados, segundo taxas correntes.

3. A possibilidade de investir tão elevadas somas no sector
da habitação suscita sérias dúvidas: em primeiro lugar porque,
dada a fraca reprodutividade dos investimentos neste sector, não
se julga aconselhável aumentar a sua posição relativa no conjunto
dos investimentos; em segundo, porque a melhoria das condições
do habitat implica investimentos complementares — urbanização,
serviços públicos e equipamentos de utilização comum — que po-
dem atingir, mediante soluções modestas mas suficientes, cerca
de 50 % do valor das habitações43; em terceiro lugar, porque se
admite, como forma de alterar todo o «fácies» da problemática
habitacional e até de permitir um interesse acrescido na sua reso-
lução — através de uma adesão colectiva — o ammmto substancial
da parcela construída &em fim lucrativo.

Por isso se julga necessário percorrer simultânea e paciente-
mente três caminhos:

43 La vivienda y el crecimiento económico (Fasic. Hl) — Instituto de
Cultura Hispânica, Madirid, 1957, pp. 40-41.
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a) procurar novas fontes de recursos fiwmceirosi que
permitam aumentar os que actualmente se mostram
,em condições de aplicação mais favoráveis;

6) assegurar a aplicação dos capitais investidos, sem
qualquer desvalorização, visto que ela se destina a re-
generar os fundos para construção de novas casas;

c) promover o aumento da produtividade dos capitais,
pela adopção de novas técnicas de produção, o apro-
veitamento de economias de escala e o trabalho indi-
vidual dos próprios interessados.

Convém sublinhar, ainda, um aspecto: o esforço que se fizer
no sentido de generalizar a habitação própria não implica o
aumento da parcela de capital fixo destinada ao sector habitacio-
nal, mas apenas o aumento da parcela do capital que, aplicado
neste sector, não prossegue fim lucrativo. Há, portanto, duas ópti-
cas que não devem ser confundidas: a maior necessidade global de
capitais visa uma maior satisfação de necessidades; o crescimento
da parcela não lucrativa visa a integração das novas habitações
num sistema económico e jurídico diferente do que predomina nos
meios urbanos. Trata-se, pois, de pontos de vista diferentes: quan-
titativo no primeiro caso, qualitativo no segundo.

O que acontece, porém, é que o predomínio das soluções não
lucrativas permite, geralmente, aumentar a produtividade média
dos capitais investidos, pelo predomínio de soluções mais consen-
tâneas com os verdadeiros interesses dos habitantes.

C) O finaTiciamento da habitação e a produtividade doa capi-
tais a investir

1. Em primeiro lugar, convém destacar a vantagem de
efectuar a programação financeira à escala nacional com base na
totalidade dos recursos disponíveis, embora estes continuem a per-
tencer, naturalmente, aos seus possuidores e a sua aplicação venha
a ser feita por forma descentralizada.

Em segundo lugar, importa considerar a proveniência dos
recursos aplicáveis, cujo volume, como se viu, terá que ser muito
superior ao actual — não só pelo que respeita ao seu valor abso-
luto, mas também na parte relativa aos investimentos sem finali-
dade lucrativa. As sugestões que em seguida se apresentam não
pretendem profundar este aspecto do problema, mas apenas contri-
buir em alguma medida para uma visão de conjunto. Sobretudo,
tentou-se fugir à solução fácil de reclamar subsídios do Estado
como fórmula principal ou mesmo .exclusiva. Estes subsídios, não
podendo ser subestimados, estão, no entanto, muito longe de pon-
derem constituir solução suficiente, em obra de tão grande vulto.
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Distinguiremos, pois, as seguintes fontes de recursos finan-
ceiros :

a) Investimentos públicos e semipúblicos.

Os investimentos do sector público envolviam, até há poucos
anos, a verba orçamentada para o Ftmdo das C.asm Econó-
micas, as dotações para consitrução de casas para famílias pobres,
geralmente a cargo dos corpos administrativos> e pouco mais.
Desde 1960, acrescem os investimentos da Caixa Nacional de Pre-
vidência, efectuados directamente e através dos Serviços Sociais
das Forças Armadas, e aplicados na construção de habitações para
funcionários do Estado e dos corpos administrativos44.

Não constitui novidade afirmar que a parcela dos investi-
mentos públicos continua a ser muito fraca em campo de tão
grande responsabilidade social como é o da habitação. Também
se reconhece a dificuldade de a fazer crescer, sobretudo em face
dos encargos actualmente suportados pelo Estado. Mas o recurso
ao imposto conhece muitas vias. A tributação das rendas conside-
radas excessivas poderia ser um caminho & explorar com vista
ao reforço dos capitais públicos a aplicar sem finalidade lucrativa.

Em sentido oposto, uma modalidade indiírecta de auxiliar a
construção de casas consiste nas isenções de impostos, das quais
já hoje beneficiam as cooperativas de construção, A isenção da
contribuição predial para as novas casas durante alguns anos cons-
titui uma medida genérica, cuja aplicação se não circunscreve às
habitações das cooperativas.

Falta ainda referir uma fonte de grande importância: os ca-
pitais das instituições de previdência social (incluindo o Fundo de
Abono de Família), parte dos quais já hoje reforçam o Fundo
das Casas Económicas, além de serem utilizados em outras aquisi-
ções imobiliárias (casas de renda económica, por exemplo), e em
empréstimos individuais para construção e beneficiação de casas.
Estes capitais, conquanto não possam prescindiir de certa renta-
bilidade, representam um elemento fundamental a considerar, pelo
montante que atingem. E a sua utilização simultânea com capitais
sem finalidade lucrativa (recursos das cooperativas, poupanças
individuais, subsídios do Estado, etc), permitiria obter, para cada
caso, taxas médias de remuneração mais baixas.

Se considerarmos também como investimentos públicos os
provenientes de recursos do sector privado que estejam à sua
ordem, poderemos acrescentar novas fontes, como as dos exem-
plos que a seguir se indicam:

4* Dec-Dei n.° 42 961; de 27 de Abril de 1960
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1.° Desde que se admitisse como obrigatório o depósito, em
conta especial, dm cauções de rendas de cousa, uma parte elevada
do montante assim recolhido poderia, ser investida em habitações;
a restante ficaria a garantir a possibilidade de levantamento por
parte do senhorio, para os casos, sumariamente comprovados, de
não pagamento da renda. A partir da aplicação de uma disposi-
ção deste género ir-se-ia recolhendo, à medida que se celebrassem
novos contratos de arrendamento, um volume de depósitos que
teria como limite máximo a totalidade das rendas de habitações
correspondentes a 1 mês de aluguer.

2.° Os contratos de aquisição de casas amortizáveis, poderiam
estabelecer uma cláusula — que só a longo prazo teria os seus
efeitos — mediante a qual os moradores-adquirentes continuariam
entregando, por um curto período e a título de poupança indivi-
dual, algumas prestações mensais igvms às da amortização, depois
desta ter terminado. Deste modo, as novas prestações constitui-
riam um depósito durante esse período adicional (4 ou 5 anos, por
exemplo) que seria reembolsado em prestações idênticas num pe-
ríodo subsequente. Uma taxa de juro suficientemente elevada po-
deria, então, atrair de novo estas poupanças já constituídas, com-
pensando uma rentabilidade muito baixa durante a sua formação.
O esquema envolveria, por exemplo, os seguintes períodos:

Amortização do imóvel 25 anos
Poupança adicional 4 »
Reembolso desta poupança, em contas

de depósito 4 »

Nestas condições, um indivíduo que constituísse família aos
25 anos e obtivesse uma casa amortizável nessa data, terminaria
a amortização aos ,50 anos; aos 58 possuiria não só a propriedade
da habitação (com as restrições que já foram descritas) mas ainda
um depósito de valor correspondente a 4 anos de amortização da
casa, do qual poderia dispor conforme desejasse.

Uma parte dos recursos provenientes da constituição destes
depósitos destinar-se-ia a acrescentar os capitais afectos à cons-
trução de habitações.

Estas isugestões apresentam-se apenas a título exemplifica-
tivo. O seu grau de aceitação depende, como é óbvio, de uma aná-
lise suficientemente profunda — o que é igualmente válido para
quaisquer outras.

b) Investimentos privados

Distinguiremos três modalidades: as poupanças individuais,
propriamente ditas, as das cooperativas de construção e os inves-
timentos das empresas em habitações para o pessoal.
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No que se refere às primeiras, as considerações que se seguem
vão ao encontro da necessidade de fomentar o seu crescimento.
É sabido que as pequenas economias não são suficientemente esti-
muladas, na medida em que se mostram de difícil aplicação em
bens que acompanhem a depreciação monetária, especialmente en-
quanto a sua formação se processa. As pessoas que não conseguem
poupar em ritmo tacelerado «poupam para a inflação», E mesmo
em Portugal, onde a inflação tem sido relativamente lenta, o facto
se verifica, até porque o nível de réditos da maioria das pessoas
não consente poupanças de vulto. Ora, os sistemas denominados de
poupança-crédàto criam um estímulo adicional, ao permitirem a
concessão de um empréstimo complementar, geralmente destinado
à habitação própria, quando o saldo do depósito da poupança atinge
determinado montante. Esta fórmula tem sido utilizada pelas cai-
xas económicas em vários países e nomeadamente em França, onde
a sua aplicação recente foi considerada um êxito. O empréstimo
é como que um prémio ao sacrifício que a constituição da poupança
representa e permite (acrescentar, no momento da sua concessão,
a capacidade de investimento do depositante. Isto significa, para
o caso normal de um empréstimo de montante igual ao do depó-
sito, a duplicação imediata daquela capacidade. E o investimento
em terreno ou casa própria assim possibilitado fornece, por sua
vez, a base de garantia real .exigida pela operação de crédito.

Quanto aos capitais das cooperativas de construção^ as prin-
cipais medidas para o seu crescimento estariam na regulamenta-
ção e fiscalização destas .sociedades (que tanto se faz sentir) a
par de um apoio incondicional dos poderes públicos. Enquanto não
se estabelecerem normas e protecções é inútil apontar erros e insu-
ficiências e não é realista esperar acréscimo de entusiasmo. Mas
este aspecto já anteriormente deu motivo a observações mais deta-
lhadas.

Também já ficaram «apontados os inconvenientes que se julga
existirem no financiamenito da habitação do pessoal, por parte das
empresas. Mas isto não significa que se possa prescindir dessa
contribuição. Simplesmente, as casas construídas pelas empresas
deveriam poder ser facilmente permutáveis com outras casas
amortizáveis, em caso de mudança de emprego. A instituição de
um regime de casas amortizáveis muito amplo e obedecendo aos
princípios gerais que indicaremos nas conclusões deste trabalho
facilitaria, certamente, este aspecto do problema.

2. A instituição de um sistema nacional de habitações amor-
tizáveis que abrangesse, progressivamente, grande parte da popu-
lação encontra a s<ua maior dificuldade na falta de capitais. Este
é, de resto, um aspecto universalmente válido do problema. Há,
no entanto, alguns aspectos fundamentais que, devidamente trata-

262



dos, podem fornecer atenuantes para aquela carência e que, por
isso, passamos a destacar.

Sobre a manutenção do valor dos capitais investidos:

a) A «indexação» das prestações de amortização do\s ca-
pitais investidos, com a consequente valorização con-
tabilística dos imóveis, permitiria reconstituir inte-
gralmente esses capitais, para aplicação em novas
habitações; e ainda que, pela sua dificuldade prática, a
«indexação» fosse substituída por uma correcção pe-
riódica, desfasada em relação à depreciação monetá-
ria, a reconstituição dos capitais ficaria pelo menos
melhorada;

6) A tramacção feita obrigatoriamente com a entidade
construtora, na base do referido valor contabilistico,
para os casos de venda após a amortização, afastaria
definitivamente estas habitações do circuito espe-
culativo.

Sobre a produtividade dos \mpitms a investir:

c) A regulamentação das condições de aquisição ou uti-
lização dos terrenos, por forma a eliminar as mais-
-valias, permitiria reduzir consideravelmente o inves-
timento, por habitação, nas zonas urbanas.

d) A produtividade da construção seria consideravel-
mente acrescida desde que:

— termmajsse (praticamente) a demolição de casas
«para reconstrução»;

— fossem estabelecidas normas mínimas e máximas
no que respeita à qualidade dos alojamentos;

— se organizasse a colaboração directa dos próprios
interessados, mediante a prestação de trabalho, em
sistema de autoconstrução, sobretudo nas zonas ru-
rais e suburbanas;

— se adoptassem técnicas de construção mais avança-
deus, baseadas na investigação tecnológica e indus-
trializadas através da normalização de alguns ele-
mentos constitutivos das habitações e da sua
pré-fabricação em série.

A referência que acaba de ser feita ao progresso das técnicas
de produção no domínio da construção de alojamentos abre cami-
nho para mais algumas considerações com as quais fecharemos
esite capítulo.
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3. A indústria da construção é daquelas em que & produti-
vidade tem aumentado mais lentamente. 0 facto de trabalhar com
alguns materiais muito barato© e de comprovada eficiência não
tem incentivado o uso e até mesmo a experiência de outros; por-
que se trata de uma das indústrias mais antigas, possui um vasto
capital de tradição que a torna pouco permeável a novas soluções
tecnológicas. E, no entanto, poucos sectores mereciam tanto um
esforço de investigação em larga escala como ieste, apesar de ser
nas indústrias recentemente surgidas que se concentram os maio-
res programas de pesquisas. A procura de novos materiais e novos
processos de fabrico que permitam a produção industrializada em
grande escala poderão melhorar substancialmente a capacidade
produtiva dos capitais disponíveis, pelo que deve ser estimulada
de acordo com a amplitude das necessidades a satisfazer.

Ora, um dos aspectos mais importantes desta industrialização
consiste no facto de ela ser particularmente adequada aos grandess
programas de edificação: «o progresso técnico da actividade cons-
trutora depende em larga medida da procura de alojamentos. Es-
pecialmente, a continuidade da procura é, em bastantes casos, uma
das condições preliminares par-a a melhoria de rendimento e a
redução dos custos. É impossível a produção em série nas fábricas,
a menos que o volume da produção e a continuidade da procura
permita/m amortizar invmtimmtos consideráveis em material e
instalações» 45. Também por este lado se pode aquilatar da impor-
tância que assume o planeamento da habitação. Pois constitui apa-
rente absurdo que os países com maiores dificuldades de aloja-
mentos e menores possibilidades de investimento não procurem
tirar proveito deste aspecto favorável da sua situação concreta:
a viabilidade de economias ée escala na industrialização do sector
do alojamento. Dir-se-á que este caminho é difícil de trilhar, por-
que envolve conhecimentos e tecnologias ainda em gestação e os
países mais pobres não dispõem de recursos humanos nem mate-
riais para investigarem soluções próprias46; dir-se-á, também, que
é preciso lutar contra a rotina e contra alguns preconceitos que
confundem a colaboração dos processos industriais na construção
de habitações com a subordinação desta àqueles processos; e será
ainda apontada a fraca experiência neste domínio, de que actual-
mente se dispõe: a França, a Dinamarca e a Suécia, contando-se
entre os países ocidentais mais interessados no as&unto, apenas
constróem entre 5 e 10 por cento das suas habitações segundo

45 Les politiques gouvernementales et le ooút de Ia construetion, Génjève,
O. N . U., (Doc. E / E i C E / H O U / 8 6 ) , p . 63.

4 6 Pensasse n ã o ser este o caso de P o r t u g a l ; mas a faltia d|e wma polí-
t ica habi tacional não tem estimulado suf ic ientemente a (nossa invest igação
no sector res t r i to da industr ia l ização da construção d e içadas.
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técnicas de pré-fabricação47. Mas a este tipo cLe observações têm
de &ev postos determinados limites; de contrário, isto é, se adop-
tássemos em todos os campos, como fatalidade, a cópia de soluções
válidas para os países avançados, iem breve chegaríamos a concluir
que os países subdesenvolvidos eram países sem esperança. As po-
pulações respectivas esperam, no entanto, alguma coisa mais do
que uma abdicação em face dos problemas da pobreza.

O progresso técnico da construção pressupõe a normalização
de diversos elementos constitutivos d-as habitações (tais como tijo-
los e telhas, portas, janelas, etc.) e baseia-se também na coorde-
nação modular, da qual advêm economias apreciáveis nos projectos
e a possibilidade de tirar todo o proveito dos componentes norma-
lizados. A partir da existência de normas e da sua aceitação cor-
rente é já possível a produção em sáitie desses elementos. Numa
fase mais adiantada, a pré-fabricação atinge o fabrico de painéis
de parede completos, com todas as instalações incluídas e grande
parte dos acabamentos, bem como de lanços de escada, etc, que
seguem directamente das fábricas para os edifícios em construção.

Mas o progresso técnico não se limita à pré-fabricação e às
condições que a tornam poissível. Ocupa-se também da melhoria
dos processos de construção rudimentares, da utilização dos ma-
teriais ãe produção local e da maior eficiência dos estaleiros, onde
há uma extensa obra por realizar em matéria de organização da
produção. Deste modo, algumas soluções precárias (como seja o
emprego de betão de terra argilosa) susceptíveis de aplicação em
pequenas habitações e representando já progressos «apreciáveis so-
bre a realidade actual, não têm sido descuradas nas recomendações
dos organismos internacionais para zonas onde o problema habi-
tacional atingiu particular acuidade.

Em síntese, poder-se-á dizer que também o progresso técnico
da construção procura as soluções de maior produtividade adequa-
das a cada situação concreta, de harmonia com as necessidadeis,
os recursos e os conhecimentos humanos que a caracterizam.

V—Para uma política da habitação à escala nacional—Conclusões

Fizeram-se neste trabalho considerações que convirá agora
reunir, para uma 'recapitulação orientada no sentido de uma pers-
pectiva de conjunto. É possível que tal perspectiva tenha ficado
pouco nítida ao longo do trabalho, pela preocupação de considerar
as múltiplas facetam sob as quais se apresenta a insuficiência de
alojamentos* Elas constituem, na verdade, uma problemdtical não
só porque o problema central — a falta de habitações — pode ser

47 A Grã-Bretanha começa a interessar-se vivamente jxelo sistema (Vd.
<4How nrnch room for prefabrication», Financial Times, 15. (Nov. 1962).



analisada sob diversos ângulos, mas também porque, ligados a
ejasa falta, existem, por sua vez, outros problemas — de terrenos,
de capitais, de técnicas de produção, de equilíbrio regional, de
sociologia do habitat, etc. — cujas soluções condicionam a do pro-
blema central. Tal propósito de uma observação quanto possível
completa foi várias vezes sublinhado neslte texto. E no entanto...

Reconhece-se, desde já, quanto são incompletas as soluções
propostas. Basta dizer que não foram incluídas medidas que, numa
certa perspectiva, consideramos «transitórias», tais como o con-
trolo do nível das rendais, as facilidades para aplicação de capitais
com fim lucrativo, :a favor de casas de rendas moderadas (salvo
numa breve referência), os subsídios de alojamento, etc. Mas isto
não significa que tais providências possam ser dispensadas, até
porque, vistas a curto prazo, se revelam de resultados mais rápidos
e palpáveis, embora quase nunca atinjam o fundo do problema.

Pretendeu-se, antes, trazer algumas achegas no sentido de
alterações de natureza estrutural (mas em escala significativa)
sobretudo pelo desenvolvimento de um sistema de habitação pró-
pria, alicerçado na relação necessidades-possibilidades das famílias,
capaz de se impor progressivamente a toda a população e blo-
queado contra tendências regressivas no sentido da habitação com
carácter lucrativo. À volta de uma solução deste género aborda-
ram-se as principais questões que condicionam a sua viabilidade:
a economia no uso da terra urbana; a colheita do maior volume
poissível de capitais sem finalidade lucrativa ou com baixa ren-
tabilidade; <a manutenção do valor real desses capitais e a exclu-
são das mais valias; o aumento da produtividade da construção,
mediante aperfeiçoamentos tecnológicos; a cooperação entre todas
as iniciativais, públicas ou privadas, de construção não lucrativa;
a -extensão das possibilidades de troca das habitações, consoante
as necessidades de localização e de dimensão das famílias.

Uma síntese das orientações principais que presidiram à ela-
boração do trabalho e das metas a que o mesmo conduziu pode
agora ser formulada nas seguintes conclusões gerais:

l.a :É hoje matéria pacífica, tal a unanimidade das opiniões
expressas, que todos os países têm necessidade de definir uma
política nacional de habitação, a qual deverá integrar-se nas linhas
gerais da política social e económica. No caso português são pa-
tentes os defeitos e insuficiências que derivam da existência si-
multânea de diversos regimes isolados de construção e fruição de
casas, sem uma preocupação central quanto à melhor utilização da
totalidade dos recursos nacionais aplicados e aplicáveis em aloja-
mentos. Este facto, conjugado com a necessidade premente de
construir em cadência muito superior à actual, faz ressaltar a
urgência de uma política da habitação à escala nacional.
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2.a A piróxima elaboração do III Plano de Fomento obriga a
calcular estimativa® de investimentos, que perderiam significado
se um sector tão vasto como é o do alojamento não fosse itomado
em consideração. Para as estimativas da construção de casas é
necessário, em primeiro lugar, ter em conta a parcela do produto
nacional que pode ser investida neste sector, de acordo com as
metas gerais do acréscimo de inandimento, da criação de empre-
gos, etc, confrontadas com o próprio grau de prioridade definido
pela situação habitacional; em segundo lugar, há que considerar
a produtividade dos investimentos, a fim de poderem estabelecer-
-se programas de construção esicolhidos de entre hipóteses de reso-
lução escalonada do problema, basteadas no volume das necessida-
des verificadas e previsíveis. Mas ia produtividade depende dos en-
quadramentos económico, técnico, institucional e jurídico que, de-
finindo uma política habitacional, presidiem, portanto, às sua® rea-
lizações materiais. Como 2.a conclusão poderemos pois dizer que a
elaboração do III Plano apresentaria um progresso considerável
se pudesse dispor de elementos tais como: a) as directrizes de
uma política da habitação; b) algumas hipóteses de programas nar
ciona/ís de construção de habitações.

3.° Do ponto de vista territorial, manifesta-se uma assimetria
acentuada no continente português, devida à concentração, pro-
porcionalmente elevada, da população em torno de Lisboa e do
Porto, com despovoamento de grande parte do interior do País.
Este facto, mais do que qualquer outro, não só determina crises
de alojamento localizadas nos pólos de atracção demográfica, mas
também o aparecimento de soluções de emergência,, fora de quais-
quer regras em matéria de habitou e de urbanismo e geradoras
de graves consequências sociais. Esboçando-se actualmente uma
tendência para consagrar maior atenção aos problemas do desen-
volvimento regional, parece que a inserção da políMca da habita-
ção na política de desenvolvimento regional decorre da própria
observação dos factos apontados.

4.a Do ponto de vista da natureza das habitações a construir,
sua organização interna, integração na paisagem e arranjo urbano,
importa também estabelecer orientações e diagnósticos, de âmbito
territorial variável, à luz dos conhecimentos actuais em matéria
de sociologia do habitat e de urbanismo.

5.a A necessidade de estabelecer o enquadramento apontado
na 2.a conclusão leva a propor, independentemente de medidas
consideradas de oportunidade, um regime jurídico uniforme de
construção de casas amortizáveis, centralizado quanto a certos as-
pectos fundamentais do seu funcionamento e descentralizado na
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maior parte das tarefas de execução propriamente dita. A exis-
tência de um único regime de habitações amortizáveis permitiria
muito maior facilidade na sua permuta, que poderia .então ser
organizada em moldes susceptíveis de facilitar a localização do
habitat segundo a evolução das necessidades dos habitantes. Po-
deriam construir casas amortizáveis segundo este regime (para o
qual o estudo do actual regime das casas económicas se revela
muito proveitoso) não só o Estado, mas também as instituições de
previdência, as cooperativas de construção e 'as próprias empresas
industriais. A todos estes casos seriam de aplicar facilidades; na
obtenção de terrenos, subsídios não reembolsáveis ou empréstimos
de um fundo nacional, assistência técnica e fiscalização da entidade
coordenadora.

6.a Para o crescimento significativo da parcela dos investi-
mentos não lucrativos na habitação urbana julga-se indispensável
garantir o valor real dos mvestimentm efectuados e evitar que os
mesmos venham algum dia a ser objecto de transiacção especula-
tiva. Assim, os fundos aplicados na construção de casas amorti-
záveis deveriam poder ser reconstituídos no seu valor aquisitivo,
mediante a correcção periódica das amortizações, as quais acom-
panhariam, quanto possível, a evolução do valor da moeda. As
habitações seriam então contabilizadas pelo seu valor inicial, cor-
rigido igualmente pela evolução monetária e ainda pelas depre-
ciações e as benfeitorias, a fim de se obter um valor de troca sem-
pre actualizado (com exclusão de mais-valias), o qual serviria de
base a quaisquer transacções, quer de troca de habitações, quer de
venda, pura e simples. Em contrapartida das facilidades referidas
na parte final da 5.a conclusão, estas habitações, mesmo depois de
amortizadas, só poderiam ser transaccionadas pelo valor apontado
acima e com as instituições promotoras da construção ou a enti-
dade coordenadora do sistema.

7.a Mostrada a necessidade de um volume muito grande de ca-
pitais e a modéstia dos que não possuem finalidade lucrativa apon-
tam-se alguns meios de incentivar a formação destes: a) a tribu-
tação das rendas consideradas excessivas; b) o depósito obrigató-
rio das cauçõos de rendas de casa — uma parte das quais poderia
ser investida em habitações, ficando garantida a possibilidade de
levantamento pelo senhorio, no caso de não pagamento da renda;
c) a poupança sob a forma de prestações para além do período de
amortização dm cansas, a constituir pelos moradores-adquirentes,
reembolsável num curto período e estipulada nos contratos de aqui-
sição; d) a instituição da pcnipança-crádito, os subsídios não reem-
bolsáveis às cooperativas e às empresas industriais que construís-
sem casas para o pessoal, etc.
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8.a A produtividade dos capitais a investir depende em grande
parte das soluções técnicas que forem adoptadas.. Julga-se, entre-
tanto, que se deveria: a) restringir ®eweram&n$e a demolição de
casas «para reconstrução»; b) estabelecer normas mínimas e má-
ximas quanto à dimensão e qualidade do® alojamentos; c) organizar
a colaboração directa dos próprios interessados, mediante a auto-
construção; d) adoptar técnicas de construção mais avançadas£
baleadas na investigação tecnológica e industrializadas mediante
a normalização de alguns elementos e a sua pré^fabricaQãa em
série; e) regutafinenta/r a indústria da construção^ aivil.

9.a È inútil tentar resolver o problema da habitação sem ter
resolvido o do preço excessivo dos terrenos. Para obstar ao des-
gaste intensivo de capitais com a aquisição de terrenos nas zonas
urbanas, é indispensável operar de maneira que sejam afastadas
as mais-valias estranhas à acção do proprietário da terra. Para
isso, estariam indicados, à semelhança do que é prática corrente
em muitos países: a) o ^tabeleaimento de preços máximos para
os terrenos urbamizáveis; b) a formação de Reservas municipais
de terrenos mediante a aquisição de terrenos suburbanos, com ira-
zoável antecedência sobre as datas do seu aproveitamento para
construção, de modo a evitar-se a formação de mais-valias deriva-
das da própria extensão dos aglomerados urbanos.

10.a A condução de uma política da habitação à escala nacional
— abrangendo o conhecimento da situação concreta em matéria de
alojamento, o estudo das várias facetas do problema e a harmo-
nização das providências a adoptar, a definição de certos objecti-
vos imediatos e, finalmente, a coordenação geral das iniciativas
de construção e arranjo urbano — pressupõe a existência de uma
mstittdção centralizadora: Ministério, Instituto, ou qualquer outra,
desde que situada em plano que lhe permita mobilizar eficien-
temente a colaboração de serviços integrados em diversos depar-
tamentos do Estado. Pelo que respeita à coordenação das inicia-
tivas, revestem-se de significado especial o apoio e a fiscalização
da\s cooperativas e outras mstittmçõens interessadas na construção
de casas, cuja regulamentação se mostra cada vez mais necessária.
E importa salientar, nesta tarefa de ligação, quanto poderá ficar a
dever-se a um ambiente de colaboração e entusiasmo, initeligeaite^
mente criado e conduzido, no sentido de conseguir uma adesão sin-
cera de todos as interessados na resolução do problema do aloja-
mento.
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