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A Europa � possivelmente a constru��o pol�tica mais perfeita de todos os tempos. 
Resultado de uma evolu��o que em muitas �pocas foi violenta e dolorosa, o Continente 
Europeu afirma-se como um espa�o de paz, toler�ncia e bem-estar econ�mico como a 
Humanidade nunca conheceu, a n�o ser em locais restritos e por per�odos de tempo 
curtos. Os tratados unificadores europeus, pesem embora as diverg�ncias pontuais que 
suscitam e o bom fundamento de algumas cr�ticas, ter�o como consequ�ncia coordenar 
e unificar o Direito europeu de forma a alinh�-lo pelo que h� de mais progressista na 
protec��o do direitos, permitindo ao indiv�duo o total desenvolvimento da sua 
personalidade. 

Todavia, tal como um rei que, no ambiente confort�vel da sua corte, tende a ignorar a 
origem e a fonte da sua riqueza, tamb�m o pensamento pol�tico europeu tende a 
esquecer as suas origens tomando como definitivamente adquiridas as conquistas 
sociais que tornam a Europa t�o diferente dos outros continentes. De facto, sem a 
cria��o permanente de riqueza n�o � poss�vel sustentar o modelo no qual se baseia a paz 
pol�tica e social de que Europa desfruta. 

Quando a China era j� um pa�s unificado e dotado das institui��es de um Estado, a 
Europa era um arquip�lago de col�nias do Imp�rio Romano ou de pa�ses b�rbaros nas 
margens deste. As invas�es b�rbaras que destru�ram o Imp�rio vieram deitar por terra 
todas as institui��es romanas e seguiu-se um longo per�odo de hiberna��o, em todos os 
planos que constituem a vida das na��es organizadas. Assim, enquanto que em C�rdova 
e Granada as ci�ncias floresciam sob o olhar benigno da ordem pol�tica mu�ulmana, 
enquanto que a heran�a grega reunida em Alexandria era lida e traduzida pelos 
escolares �rabes, que tamb�m importavam da �ndia um novo sistema de numera��o; 
enquanto isso a Europa batia-se incertamente com a necessidade de sobreviv�ncia, com 
a fome, com as doen�as e com todos os malquistos companheiros da pobreza. 

No entanto, passados poucos s�culos os Europeus navegavam pelos mares mais 
long�nquos, trocavam mercadorias com os povos mais distantes e iniciavam uma 
revolu��o tecnol�gica que trouxe riqueza � Europa e ao mundo, e com esta todos os 
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seus benquistos companheiros, como a sa�de e uma razo�vel certeza sobre o dia de 
amanh�. 

Por�m, como se disse, depressa se esquecem os princ�pios em que se baseou todo este 
ineg�vel progresso e as na��es, eventualmente confundidas pela difus�o uma vulgata
pol�tica rudimentar, poder�o vir a pensar que ser�o as disposi��es benevolentes da 
natureza, ou qualquer outro factor misterioso o que possibilita este estilo de vida 
tranquilo e este bem-estar material. 

O Direito de Propriedade

Seja qual for o prisma pelo qual se examine a quest�o do desenvolvimento econ�mico 
europeu, a base sobre a qual se construiu o poderio mundial e base sobre a qual assenta 
o actual modo de vida europeu, a resposta � uma s�: o direito individual de 
propriedade. 

Isto significa o direito de cada indiv�duo guardar para si a riqueza que adquire 
legitimamente, como fruto do seu trabalho e do seu engenho. � neste direito que o 
indiv�duo encontra o est�mulo para produzir e inovar. � sobre este direito que assentam 
os outros direitos individuais porque sem autonomia econ�mica o indiv�duo n�o se 
distingue do servo. Mesmo ao servo s�o reconhecidos alguns direitos de propriedade 
que o distinguem do escravo. 

As navega��es e o com�rcio, assim como sofisticado sistema financeiro que se foi 
criando, s� se compreendem como inova��es individuais que sejam protegidas pelo 
direito de propriedade. A hist�ria da coloniza��o romana do norte de �frica oferece um 
exemplo impressionante do contraste entre uma ordem pol�tica que respeita o direito de 
propriedade e uma outra ordem pol�tica que simplesmente o ignora. Onde hoje � o 
deserto hostil � vida humana ergueram-se cidades majestosas como Timgad, assim 
descrita pela The Cambridge Encyclopaedia: 

"antiga cidade romana de Thaugadi, no nordeste da Arg�lia. Fundada pelo 
imperador Trajano em 100 d. C. e abandonada depois do s�culo V � um not�vel 
exemplo do planeamento romano". 
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O que resta da cidade romana de Timgad ou Thaugadi

As invas�es dos povos b�rbaros que se estenderam pelas duas margens do Mediterr�neo 
destru�ram a ordem econ�mica vigente, puseram fim � riqueza e a areia do deserto tudo 
veio cobrir. 

A quest�o do direito de propriedade � incontorn�vel em qualquer sociedade emergente 
de uma economia de subsist�ncia marcada por uma pobreza cr�nica. P�e-se de imediato 
o problema do que vai acontecer aos excedentes produzidos, isto �, quem ir� beneficiar 
desses excedentes. O problema s� n�o se p�e numa sociedade que consuma na sua 
subsist�ncia tudo aquilo que produz. 

Por�m, uma vez que esteja estabelecido que existem excedentes torna-se incontorn�vel 
a quest�o de saber a quem estes pertencem, isto �, quem deles deve desfrutar. Esta 
quest�o � decisiva porque da resposta dada depende a produ��o de novos excedentes. 
De facto, os excedentes n�o s�o geralmente o resultado de uma melhoria s�bita de 
produtividade da colectividade entendida de uma forma inorg�nica; eles s�o o resultado 
do trabalho ou da sabedoria de um indiv�duo. Ora, se a comunidade, usando de um 
poder discricion�rio, avoca para si o proveito da riqueza que um dos seus membros 
criou, ent�o este voltar� simplesmente � pobre rotina da vida comunal. 

Por isso mesmo nas tribos que vivem em regime de comunidade quase total dos bens 
existem sempre alguns preceitos garantindo direitos de propriedade, por exemplo, sobre 
a ca�a apanhada. 

Sempre que se descobrem novos recursos naturais e que existe o risco do seu 
esgotamento, a �nica forma de se garantir uma boa gest�o destes recursos � fazer 
participar o interesse pr�prio dos indiv�duos nesta gest�o. Foi assim com os �ndios 
americanos da Foz do Rio S�o Louren�o, Canad�, que n�o conheciam a propriedade 
privada antes de descobrirem, no contacto com os comerciantes europeus, que as peles 
eram um recurso valioso e transaccion�vel. 

A Europa dos cidadÄos
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N�o � o momento de fazer a hist�ria da Europa, por�m, no lento caminhar da servid�o 
medieval at� �s liberdades dos dias de hoje a reivindica��o dos direitos de propriedade 
foi sempre um ponto essencial. Foi a extens�o progressiva do direito de propriedade que 
estimulou o engenho dos artes�os, dos navegadores e dos comerciantes levando-os a 
inovar nos m�todos de produ��o e de troca, levando-os a correr riscos pessoais e 
patrimoniais para melhorarem a sua situa��o econ�mica. 

Foram estas ignoradas e esfor�adas gentes do passado quem criou o quadro econ�mico 
e legal em que floresce o cidad�o europeu com os seus direitos protegidos. Cidad�os 
independentes e orgulhosos, esp�ritos livres, criativos e apegados �s suas liberdades. 

Este cidad�o � a maior oferta que a Europa faz ao mundo. O respeito que a condi��o de 
europeu suscita em qualquer continente � o fruto desta liberdade que, para n�s, se 
inscreve no mais natural dos direitos. 

Ora esta liberdade n�o seria poss�vel sem o respeito pelo direito de propriedade. As 
experi�ncias recentes da sua nega��o mostram-no com a maior das evid�ncias. A Uni�o 
Sovi�tica e a Europa de Leste s�o das mais lament�veis experi�ncias de destrui��o do 
indiv�duo, novamente reduzido � condi��o de servo. Notavelmente, os pa�ses dessa �rea 
geopol�tica onde a vida era mais livre foram tamb�m aqueles em que se introduziu 
algum respeito pelo direito de propriedade — ao qual melhor se chamaria liberdade de 
possuir propriedade. 

O propriet�rio que se sente seguro dos seus direitos � um cidad�o pac�fico e cumpridor 
da lei. O seu pr�prio interesse consiste em valorizar a sua propriedade e defend�-la dos 
intrusos, sendo por isso um activo criador de riqueza colectiva e um interessado na paz 
p�blica. � isto o que nos ensina a compara��o hist�rica das tribos n�madas e agressivas, 
com os povos agr�colas e pac�ficos. O interesse na propriedade estende-se facilmente ao 
interesse na integridade da p�tria, ao interesse nos valores de equidade, � virtude da 
poupan�a — e a muitas outras virtudes em que assenta a civiliza��o europeia e o nosso 
sistema de liberdades. Como Lee Kuan Yew explica de forma eloquente: 

"I wanted a home-owning society. I had seen the contrast between the 
blocks of low-cost rental apartments, badly misused and poorly maintained, and 
those of housepride owners, and was convinced that if every family owned its 
home, the country would be more stable". (...) 

"We thought it best to reinforce the Confucian tradition that a man is 
responsible for his family --- his parents, wife, and children." (...) 

"Owning assets, instead of subsisting on welfare, has given people the 
power and the responsibility to decide what they want to spend their money 
on."

SeguranÅa do futuro

Esta � uma outra quest�o que ganha import�ncia crescente com as dificuldades do 
sistema de seguran�a social. Algum c�lculo financeiro simples mostra que o sistema de 
seguran�a social sofreu de uma gest�o imprudente at� um passado recente. Resultou 
isso da tend�ncia individual para consumir at� � saciedade os recursos que parecem n�o 
ter dono — tal como se manifesta no consumo dos recursos naturais. Hoje essa 
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tend�ncia esbarra com a escassez e os governos europeus t�m que lidar com o problema 
nas suas v�rias vertentes. Sob o entendimento de que a quest�o do aforro a contar com a 
velhice e a doen�a n�o deve ser opcional, cada cidad�o europeu ter� que justificar a 
posse de activos que garantam uma velhice digna. Estes activos podem ser geridos pelo 
Estado, por fundos de pens�es, ou pelo pr�prio. O sistema ser� tanto mais eficiente 
quanto mais livre for. Neste caso o cidad�o prudente ir� dividir as suas poupan�as pelas 
tr�s vertentes do sistema, reservando para a sua pr�pria gest�o alguma propriedade 
imobili�ria. 

Por�m, um sistema que funcione em plena liberdade e que devolva aos cidad�os a 
responsabilidade pelo seu futuro somente pode funcionar se for protegido pelo direito 
de propriedade. � preciso ver que um investimento que tem em vista a protec��o na 
velhice � um investimento de muito longo prazo e que um investimento destes � 
imposs�vel sob condi��es de inseguran�a. Vem muito a prop�sito recordar o que 
aconteceu com uma forma de ataque ao direito de propriedade muito praticada: o 
congelamento das rendas. Foram muitas as pessoas que adquiriram pr�dios cujo 
rendimento havia de lhes garantir uma velhice digna e que vieram a cair na pobreza ou 
quase pobreza devido a uma actua��o discricion�ria do Estado. 

Verdades imutÇveis

S�o estas verdades que a Europa n�o deveria esquecer enquanto se d�o passos efectivos 
na sua unifica��o. Por�m, sob a influ�ncia de um pensamento pseudo-racional — que � 
subsidi�rio da escolÄstica e que n�o se apoia nos factos — verifica-se uma tend�ncia 
para passar ao lado do direito de propriedade como se este fosse uma velharia sem uso. 
Esta atitude corresponde � mentalidade do free-rider que faz uso dos bens criados pelos 
outros sem retribuir por sua vez as benesses que recebe. 

Ao ignorar o direito de propriedade o Estado comporta-se tamb�m como um free-rider e 
induz na popula��o uma mentalidade an�loga. Em vez de fomentar a cidadania fomenta 
comportamentos irrespons�veis e anti-sociais. 

O Tratado Europeu (assinado em Lisboa em 2007) consagra o direito de propriedade no 
seu artigo 17�. Contudo um direito que s�o seja devidamente enquadrado e 
regulamentado fica reduzido a uma mera declara��o de inten��es. De facto, sempre que 
o direito de propriedade, tal como o direito � vida ou � liberdade, entra em conflito com 
o interesse p�blico — ou mesmo com interesses privados que se escondem por detr�s 
do interesse p�blico — gera-se um situa��o de incerteza que � resolvida a favor do mais 
forte. Neste contexto a lei n�o cumpre a sua fun��o de protector da parte mais fraca e de 
factor de coes�o social. E uma sociedade regida por leis incertas facilmente se 
desagrega. 

O direito individual � liberdade de circula��o � para os europeus do s�culo XXI um 
axioma irrefut�vel que se inscreve no mais natural dos direitos. Contudo ele admite 
excep��es quando o seu exerc�cio p�e em causa os direitos de outros cidad�os, como � o 
caso de pessoas comprovadamente perigosas; e a priva��o da liberdade � usada com 
meio de puni��o de crimes tipificados. Contudo, o que importa registar � que as 
excep��es a esta liberdade s�o cuidadosamente regulamentadas de forma a impedir que 
o Estado ou particulares a possam limitar. A liberdade de circula��o n�o seria um 
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direito real sem a exist�ncia de garantias e sem a tipifica��o cuidada das suas 
excep��es. 

Uma excep��o not�vel � liberdade individual, de resto liberalmente admitida na Europa 
durante o s�culo XX, foi o servi�o militar obrigat�rio. Era admiss�vel que o Estado 
retirasse qualquer cidad�o jovem da sua casa para o manter num regime de semi-
reclus�o durante um tempo razoavelmente longo. Indo mais longe, admitia-se que o 
Estado pudesse enviar estes jovens para o campo de batalha, porventura comandados 
por generais incompetentes. O resultado deste poder discricion�rio do Estado foi duas 
guerras fratricidas na Europa e a quase destrui��o da civiliza��o. Acendidos os �dios 
terr�veis entre as na��es europeias, somente a nobre vis�o dos fundadores da ideia 
europeia permitiu sarar as feridas abertas por estas duas guerras do s�culo XX. 

O resultado da n�o tipifica��o das excep��es ao direito de propriedade — ou � 
liberdade de possuir propriedade — vir� seguramente a produzir os mesmos resultados. 
O indiv�duo que se sente sem protec��o econ�mica pr�pria torna-se um desenraizado, 
alheio aos deveres para com a sociedade em que vive. Esta foi a fonte do desespero de 
milh�es de pac�ficos cidad�os alem�es que vieram engrossar as fileiras do partido 
nacional-socialista. Privados das suas poupan�as, lan�ados na pobreza, temendo pelo 
futuro, nada os prendia aos valores da P�tria alem�. 

A questÄo fiscal

Um dos problemas de maior acuidade no tocante ao direito de propriedade, sobretudo 
no caso da propriedade imobili�ria, � a quest�o fiscal. O que vigora quase por todo o 
mundo � um imposto sobre a propriedade que em termos claros � um imposto sobre as 
poupanÅas passadas que foram convertidas em propriedade imobili�ria. A quest�o 
torna-se confusa porque a propriedade � uma fonte de despesas para a colectividade e 
estas despesas t�m que ser suportadas pelos propriet�rios. Dada a suposta dificuldade 
num c�lculo exacto da razoabilidade dessas despesas e colocadas estas sob a �gide de 
um imposto sobre a fortuna, abre-se o caminho ao comportamento discricion�rio dos 
governos municipais. 

� not�vel como a quest�o foi antevista na enc�clica Rerum Novarum, publicada em 
1891. Depois de dissertar sobre as vantagens da propriedade privada acrescenta: 

"Mas uma condi��o indispens�vel para que todas estas vantagens se 
convertam em realidades, � que a propriedade privada n�o seja esgotada por um 
excesso de encargos e de impostos." 

A �nica forma de tornar os governos municipais e nacionais eficientes � atrav�s da 
competi��o, e a competi��o somente funciona onde h� informa��o. Atrav�s da cria��o 
de institutos nacionais ser� poss�vel comparar a efici�ncia da gest�o urbana, dando 
informa��es preciosas aos investidores bem como aos cidad�os que pretendem adquirir 
a propriedade para uso pr�prio. O investimento deslocar-se-� para os munic�pios que 
forem mais eficientes na gest�o da cidade --- ipsum est, aqueles que cobram menores 
impostos municipais e melhor respeitam a propriedade. Estes munic�pios enriquecem, 
enquanto que aqueles que cederem � neglig�ncia na gest�o do interesse p�blico 
empobrecem. 
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Esta � uma quest�o crucial que se p�e globalmente � Europa. Se este espa�o pol�tico for 
igualmente um espa�o de liberdade, se os direitos efectivos, aqueles que 
verdadeiramente contam para o cidad�o, forem respeitados muita da riqueza criada fora 
deste espa�o pol�tico vir� procurar aqui a protec��o que n�o encontra noutras na��es. O 
capital assim importado favorece a riqueza dos Europeus. 

Pelo contr�rio, pode muito bem acontecer que a riqueza criada na Europa parta para 
lugares distantes, para pa�ses cuja pr�tica pol�tica (mesmo contra a respectiva ideologia) 
os leve ao respeito do Direito de Propriedade que aqui se n�o encontraria.


