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A express�o “direito � habita��o” � hoje frequentemente usada e at� est� escrita na 
Constitui��o. Por�m, o que raramente se esclarece � o sentido exacto em que a 
express�o se usa, ficando impl�cito na argumenta��o de quem est� a falar. Um dos usos 
que se detecta � no sentido de um direito de propriedade mais forte do que o usual. No 
sentido em que roubar um pr�dio a algu�m � um crime por atentar contra o direito de 
propriedade, mas expulsar uma fam�lia da casa que legitimamente possui � um crime 
torpe que atenta contra um direito de propriedade refor�ado.

Esta diferen�a puramente moral manifesta-se relativamente a outros actos criminosos 
ou simplesmente veniais. Esta diferen�a p�e limites nos comportamentos individuais
porque felizmente est� inscrita na consci�ncia de certos povos. Os confusos autores da 
lei Portas (de 1975) legalizaram a ocupa��o de casas vazias mas exclu�ram as 
resid�ncias de f�rias, cremos porque consideraram que estas eram moradas de fam�lia e 
que portanto n�o seria decente retir�-las aos seus donos. O resultado foi que o modesto 
propriet�rio que tinha uma casa vazia ficou sem ela e o rica�o conservou a moradia no 
Algarve. Isto de fazer diferen�as instintivas quando se violam princ�pios b�sicos resulta 
em absurdos…

Todavia, o significado mais comum de direito � habita��o � aquele que faz parte da 
Constitui��o da Rep�blica1 que nos explica no seu artigo 65�:

1. Todos t�m direito, para si e para a sua fam�lia, a uma habita��o de 
dimens�o adequada, em condi��es de higiene e conforto e que preserve a 
intimidade pessoal e a privacidade familiar.
2. Para assegurar o direito � habita��o, incumbe ao Estado:

a) Programar e executar uma pol�tica de habita��o inserida em planos 
de ordenamento geral do territ�rio e apoiada em planos de 
urbaniza��o que garantam a exist�ncia de uma rede adequada de 
transportes e de equipamento social;
b) Promover, em colabora��o com as regi�es aut�nomas e com as 
autarquias locais, a constru��o de habita��es econ�micas e sociais;
(…)

3. O Estado adoptar� uma pol�tica tendente a estabelecer um sistema de 
renda compat�vel com o rendimento familiar e de acesso � habita��o 
pr�pria.
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E na pr�tica o �nico significado que isto tem � que certos cidad�os que n�o conseguem 
habita��o, seja por qual raz�o for, incluindo a avers�o ao trabalho, t�m o direito de 
obrigar outros cidad�os a oferecerem-lhes casa. Isto � que � o “direito � habita��o”.

Est� bem? Est� mal? Em todo o caso vejamos o que pensa o economista Walter Block2

e depois vejamos uma previs�vel consequ�ncia deste direito, baseada em um facto real.

A habita��o n�o constitui um direito humano b�sico

Qualquer direito implica as correspondentes obriga��es.

Se eu tenho um direito sobre uma propriedade, tu tens obriga��o de te absteres de a 
roubares ou de a atravessares. Se tu tens um inviol�vel direito sobre a tua pessoa, eu ou 
qualquer outra pessoa, temos obriga��o de te n�o fazer mal. 

Note-se que se trata de direitos negativos3.

Fazem com que se torne obrigat�rio para as outras pessoas coibir-se, suspender ou 
desistir e at� evitar comportamentos agressivos.

N�o implicam, todavia, obriga��es positivas — quaisquer que estas possam ser.

Direitos como estes — direitos sobre a pr�pria pessoa e sobre a sua propriedade — t�m 
sido reconhecidos desde tempos imemoriais. Eles constituem a ess�ncia da Magna 
Carta, das constitui��es e dos princ�pios seguidos nas democracias ocidentais; eles 
constituem, de facto, e espinha dorsal da civiliza��o ocidental.

Tempos mais tarde, todavia, um novo tipo de “direitos” surgiu.

Largamente alardeados, eles incluem uma reivindica��o sobre tudo, desde um n�vel 
“decente” de vestu�rio, de alimenta��o, de habita��o e de assist�ncia m�dica, at� � 
m�sica rock, � satisfa��o sexual e ao relacionamento interesseiro.

Se tal se tratasse simplesmente de uma acentua��o do direito de cada um na procura da 
sua felicidade, qualquer que fosse a maneira escolhida para a conseguir desde que, com 
isso, n�o infringisse os direitos de outrem, nada disso mereceria objec��es. De facto tal 
n�o � mais do que a ess�ncia dos direitos de cada um sobre si pr�prio e sobre o que � 
seu.

Mas algo de diferente pretende significar quem — por exemplo — sustenta que “a 
habita��o � um direito humano b�sico”.

O que aqui se reivindica n�o � o direito que a cada um seja reconhecido de por si s� e 
livremente, construir, comprar, ou tomar de arrendamento o tipo de alojamento que 
esteja ao seu alcance.

O direito que agora � pedido, relativamente � habita��o de cada um, implica uma 
obriga��o, por parte das outras pessoas a facultar-lha. Por outras palavras, esta 
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reivindica��o corresponde a um direito positivo, diferente dos direitos negativos de 
origem cl�ssica.

Todavia, o que neste dom�nio est� realmente em causa n�o tem nada a ver com direitos
em si. �, pelo contr�rio, uma disfar�ada e portanto mais insidiosa exig�ncia de riqueza.
No caso dos direitos que s�o justos tudo o que se solicita de outrem � a sua n�o 
interfer�ncia; mas nesta modalidade fraudulenta o que transparece � uma reivindica��o 
n�o avalizada relativamente a uma mir�ade de bens e servi�os.

Os novos direitos positivos 

Para que se possa evidenciar em que medida os novos direitos “positivos” 
correspondem a uma radical distor��o, consideremos a seguinte hip�tese: a esp�cie 
humana poderia mergulhar, se se mentalizasse nesse sentido, at� ao ponto de fazer 
desaparecer completamente todas as viola��es dos direitos negativos. Para tal a �nica 
coisa que seria necess�ria por parte de cada um de n�s seria tomar a firme decis�o de 
n�o tomar a iniciativa de perpetrar qualquer esp�cie de viol�ncia f�sica ou fraude e de 
actuar em conformidade.

Mas nem qualquer acordo mundial a tal respeito seria suficiente para proporcionar o 
n�vel de riqueza necess�rio � satisfa��o dos chamados “direitos” positivos � sa�de � 
felicidade, e por a� adiante.

Existem todavia outros graves problemas nesse sentido. Em primeiro lugar e se se 
considerar que a habita��o � um direito b�sico, imperativos �ticos perante estrangeiros 
implicam que cada um de n�s se sinta em posi��o imoral n�o somente quando qualquer 
um dos seus concidad�os esteja fora dessas condi��es de habita��o “decente”, mas uma 
vez que qualquer pessoa do mundo possa sentir tal necessidade. Isto porque direitos n�o 
reconhecem fronteiras. 

Se � moralmente obrigat�rio para qualquer um de n�s o fornecimento de um bem ou a 
presta��o de um servi�o — sem que tal corresponda a uma obriga��o contratual —
ent�o tal obriga��o deve entender-se estendida a toda a gente que deles necessite.

Uma outra implica��o l�gica � ainda mais insidiosa. � que os direitos s�o, por natureza, 
igualit�rios. � evidente que todos n�s, ricos ou pobres, velhos ou novos, temos tido 
sempre iguais direitos negativos, por exemplo o assass�nio cometido contra qualquer
pessoa inocente � conden�vel em igual grau. O assassino de massas � r�u da mesma 
imoralidade relativamente a cada um dos actos dessa natureza que possa ter cometido.

Igualitarismo coercivo

Se as reivindica��es positivas tamb�m forem consideradas direitos, as pessoas ter�o 
ent�o direito, n�o s� a um alojamento “decente”, mas tamb�m a uma parcela 
absolutamente igual no patrim�nio habitacional do mundo.

Uma vez que n�o haver� limites sectoriais l�gicos para esses direitos positivos (se 
relativamente � habita��o, porque n�o relativamente a assist�ncia m�dica? se 
relativamente � assist�ncia m�dica, porque n�o relativamente ao vestu�rio? se 
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relativamente ao vestu�rio, porque n�o relativamente a divers�es?), a reivindica��o 
quanto a necessidade humanas como direitos acaba realmente por chegar � exig�ncia de 
uma absoluta igualdade de rendimentos.

E a situa��o torna-se ainda pior. De facto n�o h� objec��o na l�gica desta argumenta��o 
que impe�a uma igualiza��o da intelig�ncia, da beleza, da capacidade atl�tica, da 
robustez sexual, e at� da igual felicidade, se todos esses objectivos pudessem de alguma 
forma ser atingidos.

N�o! 

N�s temos de rejeitar essas reivindica��es e com elas o p�ntano moral a que elas nos 
conduzem. Devemos sobretudo p�r em causa a pertin�ncia dessas reivindica��es.

� que, mesmo que elas fossem razo�veis tal n�o justificaria o controle de rendas —
que corresponde a id�ntica concessÄo de um subsÅdio para habitaÇÄo em favor de
inquilinos, tanto ricos como pobres, n�o a custas de toda a sociedade, mas t�o somente 
�s de um pequeno grupo de cidad�os — os propriet�rios.

Ca�adeiras de canos serrados

Em 2008, a prop�sito de um incidente de que resultou a morte de um jovem de 23 anos, 
noticia o P�blico4:

�A C�mara Municipal de Gaia anunciou a abertura de um inqu�rito � 
morte do jovem atingido por disparos, alegadamente acidentais, a noite 
passada, no bairro de Perosinho, adiantando que despejar� os moradores 
que tenham armas ilegais em casa ou que tenham celebrado a passagem de 
ano com tiros.
“N�o aceitamos que algu�m tenha armas em casas sociais camar�rias e 
revele comportamentos anti-sociais”, afirmou Marco Ant�nio Costa, vice-
presidente da autarquia.� [aqui]

Compreende-se perfeitamente este zelo da autarquia. Imagina-se o que seja viver parede 
paredes-meias com um quidam que tem em casa uma pistola de 9 mm, uma ca�adeira de 
canos serrados, uma pistola autom�tica Uzzi i, uma naifa de 20 cm; e que al�m disso se 
mostre dispon�vel para us�-las ao m�nimo conflito sobre o som da televis�o ou sobre o 
patamar sujo.

Ningu�m deve ser obrigado a viver sob o terror constante de um vizinho agressivo e 
vizinhos desta natureza devem ser afastados. A C�mara de Gaia iria p�r na rua 
elementos extremamente anti-sociais que habitam os seus bairros. Por�m, como se
conciliaria esta inten��o com o artigo 65� da Constitui��o? Este n�o fala na obriga��o 
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de ter um comportamento decente e urbano em rela��o aos vizinhos, apenas estabelece 
direitos.

Aqui � oportuna esta observa��o: enquanto que o cidad�o pac�fico apenas pede que o 
deixem em paz, isto �, que se abstenham de o amea�ar ou lhe perturbar o sono com 
batuques �s quatro da manh�; ao baderneiro dÉ-se uma casa e nem sequer tem que 
contribuir para a riqueza colectiva que lhe paga essa casa. 

� por essas e por outras que at� h� quem diga que isto de direito � habita��o � uma 
inven��o para fins puramente pol�ticos paga com o dinheiro dos mesmos de sempre. Em 
todo o caso seria interessante ver como se iriam entrechocar os dois direitos que est�o 
em causa. 

� certo que h� uma outra solu��o: o baderneiro passa a ter direito a uma moradia
enquadrada por meio hectare de terreno. Assim, j� n�o incomoda ningu�m com o seu 
comportamento irasc�vel e at� pode ter uma carreira de tiro privada. Na ess�ncia das 
coisas n�o � isto o progresso, poder cada um realizar os seus sonhos sem os 
constrangimentos de uma sociedade opressiva?

FIM

1 http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
2 Walter Block, Senior Economist of The Frazer Institute. Extra�do de Rent Control -
Myths & Realities. Chapter 15: a Reply to the Critics. Vancouver, 1981, p�ginas 300-
302. Ver tamb�m: http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Block
3 Esta distin��o vem do facto de se chamar “direitos” a fen�menos de natureza 
completamente diferente. As palavras “positivo” e “negativo” n�o s�o as mais 
adequadas a esta distin��o e chamando “positivos” aos direitos que o indiv�duo tem 
sobre os outros at� faz parecer que estes s�o os “bons” e os outros s�o os “maus”. Por 
isso hoje a literatura fala em rights (direitos) e entitlements (habilita��es?) o que torna a 
quest�o mais clara.
4 http://www.publico.pt/Local/gaia-autarquia-promete-despejar-moradores-de-perosinho-que-tenham-
armas-ilegais-1315324
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