
QUEM CASA, QUER CASA

do mercado, que, a longo prazo, 
acabarão por beneficiar a todos. 
O atual desequilíbrio entre uma 
maior procura e uma menor ofer-
ta, que conduz ao aumento dos 
preços, acabará por levar a uma 
maior oferta, que virá a traduzir-
-se numa descida dos preços. É 
sabido como durante muitos anos 
o congelamento de rendas e outras 
limitações ao livre funcionamen-
to do mercado de arrendamento 
conduziu à escassez de casas para 
arrendar, que a eliminação dessas 
limitações veio atenuar.
Importa, porém, não considerar 
as regras do mercado como uma 
espécie de fórmula mágica que, 
como uma “mão invisível”, ajusta 
da melhor maneira os interesses 
de todos. 
Um defeito grave dessas regras 
é o de uma sua “cegueira” de 
base. Segundo essas regras, a 
oferta tende a ir ao encontro 
das necessidades da procura (e 
isso é positivo), mas entre estas 
não se distingue (“cegamente”) as 
que têm maior ou menor relevo 
social. Critério decisivo será o da 
maior ou menor rendibilidade das 
várias opções. No atual contex-
to português, a rendibilidade de 
uma casa destinada a alojamento 
local será muitas vezes superior 
à de uma casa que possa servir à 

É
um facto notório que se 
vai tornando cada vez mais 
difícil encontrar casa, para 

adquirir ou arrendar, a preços 
acessíveis no nosso país, em espe-
cial nos principais centros urba-
nos. Este facto dificulta, em parti-
cular, a constituição de família por 
parte dos jovens.
Podem indicar-se vários fatores 
que explicam esta situação, como 
a maior rendibilidade das casas 
destinadas a alojamento local de 
turistas, ou a crescente procura 
de casas por estrangeiros atraídos 
pelas vantagens de um regime 
fiscal que lhes é favorável. Diz-se 
que, para estes, o preço da habita-
ção de Lisboa ou do Porto, inaces-
sível para a maior parte dos por-
tugueses, é ainda bastante inferior 
ao de Paris ou Londres…
São inegáveis os benefícios do 
turismo para o nosso país, não 
só como fonte de receitas, mas 
também como oportunidade de 
divulgação do nosso património 
cultural e de aproximação entre 
povos. Mas efeitos negativos cola-
terais como este que indicamos (o 
aumento acentuado do preço da 
habitação) não podem ser igno-
rados.
Há quem, perante este e fenó-
menos equiparáveis, acredite fir-
memente nas vantagens das leis 
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constituição de uma jovem famí-
lia. Daí que muitos proprietários 
satisfaçam essa procura, por ser 
a que mais rendibilidade lhes dá. 
Mas, com todas as vantagens que 
possa trazer o turismo, o seu rele-
vo social não é equiparável ao que 
envolve a constituição de uma 
jovem família.
É verdade que a queda acentua-
da da natalidade que nos atinge 
(desde há vários anos que não é 
assegurada a renovação das gera-
ções) tem causas complexas e, 
entre elas, têm papel decisivo as 
de ordem cultural. Mas é inegável 
que a maior ou menor dificulda-
de no acesso das jovens famílias 
à habitação não pode deixar de 
acentuar essa tendência de queda 
da natalidade. Estamos perante 
consequências de largo alcance 
que vão muito para além de quais-
quer outras vantagens imediatas e 
que não podem ser ignoradas.
Justifica-se, por isso, que, neste 
âmbito, as regras do mercado 
sejam corrigidas ou completadas, 
distinguindo, por exemplo, o regi-
me fiscal das diferentes finalida-
des do arrendamento segundo o 
seu relevo social, ou incremen-
tando o investimento público em 
habitação social. Acima do merca-
do estão o direito à habitação e o 
direito a constituir família. •

Pedro Vaz Patto
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