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Corporativismo e habitação económica em meio urbano em 
Portugal (1933-1974)

PAULA BORGES SANTOS, JOSÉ MARIA BRANDÃO DE BRITO

Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Instituto de História 
Contemporânea; Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão

ABSTRACT

Este artigo perspetiva, com recurso à análise historiográfica, o tema dos programas habitacionais 
económicos que foram desenvolvidos pelo Estado autoritário, entre 1933 e 1974, em meio urbano, 
em Portugal. Apresenta-se a política habitacional como vertente da política social do autoritarismo 
e discute-se a evolução dos programas de habitação económica, valorizando a sua diversidade e 
distinguindo entre as ferramentas normativas, políticas, económicas e financeiras manipuladas para 
a sua concretização. Foram criadas dezenas de programas, podendo observar-se que obedeceram a 
cinco tipologias principais, designadamente: casas económicas, casas de renda económica, casas de 
renda limitada, casas para famílias pobres e casas para pescadores. Acompanham-se neste trabalho 
apenas as três tipologias de programas que envolveram maior investimento financeiro e exigiram a 
construção de uma normatividade mais extensa, que tiveram maior cobertura nacional e que vigoraram 
durante longos períodos de tempo, a saber: as casas económicas, as casas de renda económica e as 
casas de renda limitada. 
A análise constrói-se em torno da elaboração destas três tipologias de programas na esfera dos poderes 
executivo e legislativo, quer do ponto de vista legislativo quer do ponto de vista orçamental e de dotação 
financeira, verificando protagonismos e circuitos da decisão política. Propõe-se uma cronologia 
para o investimento nestas diversas tipologias de programas habitacionais, acompanhando-se as 
mudanças de orientação do Governo quanto aos meios financeiros aplicados, políticas de crédito e de 
rendas. A título ilustrativo, enumeram-se os efeitos práticos de algumas medidas, bem como reações 
que estas suscitaram entre diversos agentes, designadamente entre os candidatos a moradores e 
moradores-inquilinos de tais habitações. Procura-se verificar se a política de habitação económica 
do autoritarismo português, integrada na esfera de ação social de corpos administrativos, organismos 
corporativos e instituições de previdência social, favoreceu, de facto, o projeto corporativo do Estado 
(por exemplo, acrescentando-lhe património ou promovendo a coesão social), ou se, pelo contrário, 
contribuiu para expor as suas limitações e fragilidades.
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1. OS PROGRAMAS HABITACIONAIS COMO DIMENSÃO DA POLÍTICA SOCIAL DO AUTORITARISMO

Num discurso em que explicou o sentido dos princípios económicos que enformavam a Constituição 
de 1933, Salazar descreveu a condição dos trabalhadores, no que fora o passado recente em Portugal, 
como tendo sido de profunda desproteção laboral e alvo de exploração (menores e mulheres, sobretudo) 
pela concorrência, pelo reduzido custo da mão-de-obra, mas também pelo desligamento da família e 
do quadro profissional. Tratava-se de uma intervenção caracterizada por forte pendor propagandístico, 
acentuadamente ideologizada num sentido antiliberal e antissocialista, em que a descrição feita era 
intencionalmente exagerada e servia para repudiar o que, no entendimento do governante, se seguira: 
a luta das agremiações de trabalhadores contra o Estado, contra os patrões e até contra os próprios 
operários, sem fins de solidariedade ou previdência, desinteressada de aperfeiçoamentos técnicos. 

A solução passava pela organização de uma “economia nova”, capaz de realizar o máximo de produção 
socialmente útil, devendo o Estado, pela sua atividade administrativa, arbitrar interesses individuais e 
coletivos, garantir a moral e a higiene pública, retirando-se dos campos de atividade onde fosse suficiente 
a iniciativa privada. O trabalho era apresentado como um dever social, devendo ser remunerado por 
um salário justo (sem limite superior, mas com limite mínimo), sem que houvesse lugar à participação 
dos trabalhadores nos lucros das empresas. A associação profissional, sustentava o ex-professor 
universitário, deveria ser desprovida do espírito da luta de classes, abarcar interesses intelectuais e 
morais, mas sem aspirar à representação nacional. Neste horizonte, a sociabilidade do trabalhador não 
era deixada ao acaso; em harmonia com o compósito referencial organicista da sociedade que animava 
a classe política dirigente e que originara o encaminhamento das soluções de reorganização do Estado 
num sentido corporativista, era, em si mesma, objeto de organização, quer através do sindicato, quer 
da família. Esta última dava sentido à existência da propriedade privada e da herança, que os preceitos 
constitucionais salvaguardavam. A sua dignificação exigia ainda o fim da presença da mulher no mundo 
laboral e a habitação própria 1. 

A concretização de tal enunciado programático, com uma primeira expressão no texto constitucional 2, 
demorou algum tempo até ser positivada através da legislação que enformou a política social do regime, 
da qual o corporativismo foi elemento estruturante. Esta política, defendida, do ponto de vista doutrinário, 
ao longo de diferentes conjunturas da governação como faceta da experiência revolucionária de fundação 
de um Estado e de um sistema social novos, envolveu diferentes dimensões como a organização do 
trabalho, a previdência, a assistência, a saúde, os tempos livres e o desporto, mas também os programas 
habitacionais económicos. Em todos estes domínios, as soluções apresentadas constituíram críticas à 
forma como o Estado liberal português geriu a crise social que o assolara e transportaram o desígnio de 
superar o dualismo entre indivíduo, tido como soberano em si mesmo, e Estado. Erigidas sobre uma outra 
conceção de sociedade - a de um organismo, constituído por indivíduos diferenciados, com atividades 
diferentes, hierarquizados na sua diferenciação natural - buscaram a sua adesão ao projeto estatal, 
orientado para o fortalecimento do bem-estar do “corpo social”. Este era o argumento que permitia dar 
o salto em direção à ideia de um interesse geral, realizado apenas por intervenção do Estado e liberto 
da avaliação de interesses individuais. Ainda assim, a política social não surgia como um fim da ação 
do Estado ou como fonte legitimadora do seu poder; ela era antes um meio de afirmação da vocação, 
do ímpeto de realização e da posição de vanguarda que o regime se arrogava ter 3. Donde, nas soluções 
adotadas nos vários domínios da política social tenha estado sempre em causa quer a capacidade de 
intervenção do Estado no sentido de orientar e influenciar o desenvolvimento dos setores em questão, 
quer a concessão de autonomia à iniciativa privada, problematizando-se a sua forma e extensão. 

1. António de Oliveira Salazar, “Conceitos económicos da nova Constituição”, in Discursos 1928-1934 (Coimbra: Coimbra Editora Lda, 1935), 190-208.
2. Alguns preceitos da Constituição Política de 1933 afirmavam como princípios: o direito de propriedade e a sua transmissão em vida ou por morte 

(art. 15.º); o dever do Estado e das autarquias locais, em nome da defesa da família, de favorecer “a constituição de lares independentes e em 
condições de salubridade” e a instituição do casal de família (art. 13.º, 1.º).

3. A ideia de uma posição de vanguarda do regime confirmada pelas realizações em matéria de política social também se encontrava presente no 
fascismo italiano. Leia-se: Irene Stolzi, “Politici sociale e regime fas-cista: un’ipotese di lettura”, Quaderni florentini 46 (2017): 257.
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Partindo deste quadro mais vasto, reconstrói-se, neste artigo, a evolução dos programas de habitação 
económica em meio urbano, em toda a vigência do Estado Novo (1933-1974), valorizando a diversidade 
de tais programas e distinguindo as ferramentas normativas, políticas, económicas e financeiras 
manipuladas para a sua implementação. Procura-se verificar se a política de habitação económica do 
autoritarismo português, integrada na esfera de ação social de corpos administrativos, organismos 
corporativos e instituições de previdência social, favoreceu, de facto, o projeto corporativo do Estado 
(por exemplo, acrescentando-lhe património ou promovendo a coesão social), ou se, pelo contrário, 
contribuiu para expor as suas limitações e fragilidades. 

Foram cinco as tipologias de programas criados, designadamente: casas económicas, casas de renda 
económica, casas de renda limitada, casas para famílias pobres e casas para pescadores. Acompanham-
se neste trabalho apenas as três tipologias de programas que envolveram maior investimento financeiro 
e exigiram a construção de uma normatividade mais extensa, que tiveram maior cobertura nacional e 
que vigoraram durante longos períodos de tempo, a saber: as casas económicas, as casas de renda 
económica e as casas de renda limitada. A análise constroi-se em torno da elaboração dos referidos 
programas na esfera dos poderes executivo e legislativo, quer do ponto de vista legislativo quer do ponto 
de vista orçamental e de dotação financeira, verificando protagonismos e circuitos da decisão política 
entre a Presidência do Conselho de Ministros, os Ministérios das Obras Públicas e das Corporações e 
Previdência Social (que até 1950 foi um Subsecretariado de Estado), a Assembleia Nacional e a Câmara 
Corporativa. O envolvimento de outros poderes, como seja o poder local, ou a ação de organismos 
de previdência social, convoca-se a título ilustrativo, por se considerar que a complexidade da sua 
intervenção constitui outro objeto de estudo e exige uma investigação empírica assente noutro tipo de 
fontes primárias. Não se apreciam as intervenções dos arquitetos e urbanistas, nem as da indústria 
de construção civil, envolvidos nos programas aprovados e concretizados, ainda que seja possível 
identificar de que modo a sua expertise foi integrada ou não no desenho ministerial dos programas de 
habitação económica.

Optando-se por incluir o recurso aos elementos estatísticos publicados em documentação de carácter 
técnico e propagandístico do regime, em apoio da descrição, importa, desde já, mencionar que são 
escassos e “merecedores de pouca confiança”, sobretudo os respeitantes às ilhas adjacentes 4. Ao 
assumir esta qualificação, incorpora-se uma crítica que se encontra nas fontes consultadas e que 
corresponde a uma denúncia feita depois de 1972, nos anos finais do regime, em pareceres da Câmara 
Corporativa, e que se toma como útil, sendo que um novo apuramento de dados estatísticos excedia 
o propósito deste estudo e as capacidades dos seus autores, em função do tempo dispensado a esta 
investigação. Ainda assim, o registo desta insuficiência estatística é importante para historicizar e 
exemplificar condicionalismos que afetaram a elaboração de projetos de planificação, por exemplo no 
caso de Relatórios do Fundo de Fomento da Habitação ou dos próprios Planos de Fomento. Os maiores 
problemas alegadamente recaíram em algumas das primeiras séries publicadas pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), como as referentes ao número de casas anualmente construídas, suas características 
de área e custo. Também os elementos dos censos teriam, em 1973, criado problemas ao cálculo do 
deficit habitacional (1960 era o último ano para o qual se dispunha de dados oficiais) e do deficit de 
reposição (calculado para o período de 1960-1970, seguindo-se para tanto uma recomendação da 
Comunidade Económica Europeia). Acresceram a este panorama omissões sobre algumas realidades, 
como as chamadas construções clandestinas ou condições de habitabilidade, nos elementos fornecidos 
pelo recenseamento de 1960. Num efeito de contaminação, uma vez que na origem estavam quase 
sempre elementos “imprecisos e incompletos” do INE, as indicações estatísticas elaboradas por 
diferentes gabinetes técnicos dos vários ministérios não podem ser lidas sem reserva quanto à exatidão 
do que pretenderam apurar ou projetar 5. 

4. “Parecer n.º 56/X: Projeto do IV Plano de Fomento para 1974-1979”, in Pareceres (X Legislatura), vol. III. (Lisboa: Câmara Corporativa, 1973), 247.
5. Op. cit.: 248, 256-59, 278-9.
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2. “RUTURA” NA POLÍTICA DE CASAS ECONÓMICAS: UMA IDEIA CONSTRUÍDA PELA PROPAGANDA

A primeira escolha do salazarismo, em matéria de construção de habitações para empregados, operários 
e outros assalariados, membros dos sindicatos nacionais, civis e militares e operários dos quadros 
permanentes de serviços do Estado e das câmaras municipais, recaiu sobre as casas económicas. 
Tal opção não representava uma novidade na perspetiva de solucionar a crise da habitação no País, 
entendida como manifestação crítica da chamada “questão social”, nem do estímulo que se pretendia 
dar ao setor da construção civil. Como solução também não representava um avanço significativo 
na resposta aos problemas da insalubridade potenciados pelo fenómeno do urbanismo, apenas 
confirmando que condições de higiene e salubridade eram requisitos que exigiam ser atendidos, na linha 
do que já se debatia um pouco por toda a Europa, desde o século XIX, e do que constava dos programas 
estatais de habitação promovidos por vários países e também em Portugal, ainda que com opções muito 
diversificadas quanto ao que os Estados cabimentavam para o seu desenvolvimento6. 

A diferença principal residia no modo de financiamento dessa construção, face a experiências anteriores 
impulsionadas primeiro com Sidónio Pais e estabelecidas pelos decretos n.ºs 4137 e 4447 de 1918, 
depois sob direção de executivos da Nova República Velha, pela lei n.º 858 e pelos decretos n.ºs 5397 
e 5443 de 19197. Outra diferença envolvia o tipo de entidades que podiam construir ou intervir na 
construção das casas económicas, tendo-se começado por atribuir a entidades exclusivamente públicas 
(câmaras municipais, corporações administrativas e organismos corporativos, em colaboração com o 
Governo) essas operações. A rigidez desta determinação - estipulada através do primeiro diploma, o 
decreto-lei n.º 23052 de 23 de setembro de 1933, que atendeu ao problema da habitação económica 
no âmbito do projeto corporativo que o Estado Novo pretendia inaugurar - foi, contudo, corrigida ao 
longo do autoritarismo português. Como adiante se verá, cedo se fez uma aproximação a outro tipo 
de soluções que já tinham sido fixadas no art. 15.º do decreto n.º 4137 de 25 de abril de 1918 - onde 
também já se admitira que o Estado pudesse construir bairros ou casas económicas, bem como os 
corpos administrativos - designadamente, permitindo-se que tais construções coubessem a instituições 
de previdência, instituições de assistência, beneficência ou similares, a sociedades constituídas para 
esse fim e a empresas industriais, quando explorassem qualquer privilégio ou concessão do Estado. 

Estes aspetos foram habilmente disfarçados pela propaganda da Ditadura, empenhada em projetar a ideia 
de que se estava perante uma política de habitação qualitativamente distinta do passado, denegrindo-
se, a propósito, as experiências dos “bairros sociais” conduzidas durante a I República. Tratava-se, 
sobretudo, de criticar o despesismo financeiro que os bairros então projetados tinham provocado, mas 
também a desorganização administrativa que permitira atrasos na execução. Nalguns casos atacavam-
se as conceções que tinham inspirado aquela solução, sob julgamento de que “não seguiam as causas 
do problema” 8. 

O “problema”, como era equacionado nos primeiros anos do salazarismo, tinha várias facetas: económica, 
porque o aumento demográfico e os fluxos migratórios para as principais cidades gerara muita 
procura de casas, mas estas faltavam; social, porque as limitações do parque habitacional implicavam 
desperdiçar resultados que se atingiam nas áreas da previdência, da assistência e da saúde, “através dos 
serviços médico-sociais, sanatórios, dispensários e subsídios de toda a ordem”; moral, porque a falta de 
condições das habitações favoreciam o inconformismo e o cansaço da vida no homem, concorriam para 
a promiscuidade e produziam a falência da família na sua legitimidade e indissolubilidade, bem como “o 
abandono da juventude aos perigos da rua e do vício” 9. 

6. Para maior detalhe dessa discussão a nível europeu, consulte-se: Margarida Acciaiuoli, Casas com Escri-tos. Uma história da habitação em Lisboa 
(Lisboa: Editorial Bizâncio, 2015), 353-59.

7. Sobre a defesa da solução da habitação económica para a crise da habitação em Portugal, ao longo da primeira década de 1900, leia-se: Rute 
Figueiredo, Arquitectura e Discurso Crítico em Portugal (1893-1918) (Lisboa: Edições Colibri/ IHA - Estudos de Arte Contemporânea, Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2007), 276-86.

8. Diário das Sessões n.º 51, 1 de Março de 1944, 169.
9. O Pensamento de Salazar. 32 Anos ao Serviço de Portugal. Revolução Corporativa ([Lisboa]: Ed. Lit. António Cruz, 1960), 193-94.
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Nesta linha, o espírito anticlassista que animava a classe dirigente conduzia ao repúdio pela habitação 
operária 10 e à exaltação do “lar independente”. Argumentava-se que assim se protegia a família do 
trabalhador, “fonte de conservação e desenvolvimento da raça, da disciplina e harmonia social, fundamento 
de toda a ordem política” 11. Esta reflexão não era propriamente nova, embora frequentemente seja 
valorizada como tal na literatura sobre as políticas públicas sociais ou sobre o aparelho de propaganda 
do salazarismo. Na realidade, aquele tipo de discurso surgia com muitos pontos de contacto em relação 
ao que fora o pensamento do legislador de 1918, o qual, para justificar a promoção da construção de 
casas económicas, também salientara que a junção de várias famílias em pequenos cubículos destruía 
“todas as noções de moral”, impedia sentimentos de “amor pela sua casa […] despertando-lhe não ideias 
de paz, quietação e felicidade, mas sim sentimentos de ódio e de revolta”, que acabavam por apontar “a 
taberna, os prostíbulos e as casas de tavolagem” como único recurso “para esquecer tantas dores” 12.

A atribuição de casa ao trabalhador das classes com menos rendimentos, por um processo em que 
este passava de inquilino a proprietário da habitação mediante pagamento de contribuições, servia, 
contudo, dois objetivos não diretamente assumidos pelas autoridades estadonovistas: um, discipliná-lo 
financeiramente, obrigando-o a uma organização da economia doméstica para pagamento da habitação; 
outro, discipliná-lo no comportamento, tanto para ser admitido nos processos de seleção de ocupação da 
habitação, como para conservar esse “direito”, uma vez que o alcançasse. Porém não menos importante 
era que, por esta via, se isolava um pouco mais o trabalhador da comunidade, orientando-o para o interior 
da casa e afastando-o do “falanstério” 13. Esta aparente forma de regeneração do trabalhador dialogava 
com o que se tinha por ser um perigo: o seu envolvimento em lutas políticas e sindicais. A organização 
dos tempos livres e de lazer dos trabalhadores constituiu a outra face desta visão disciplinadora. 

Estas posições não deixavam de ser conflituantes com a visão de sociedade que o Estado, dizendo-se 
uma república corporativa, assumia em teoria; e que supunha a condução de uma política social capaz 
de anular posições individualistas e favorecer o encontro do indivíduo junto dos seus grupos naturais, 
de modo a, nesse coletivo, desenvolver capacidades associativas. Esta possibilidade, porém, logo desde 
meados da década de 1930, suscitou divergências entre os vários protagonistas da classe política, mas 
também na sua base de apoio, determinando lutas político-ideológicas que se agudizaram ao longo da 
Ditadura. 

Em causa estavam dois entendimentos distintos: um, sustentando que o entrosamento do indivíduo 
na comunidade deveria ser sempre guiado pela mão invisível do Estado, através das suas múltiplas 
instituições, de modo a que agisse em harmonia com o que se considerava ser o direito e a moral 
do regime; outro, convicto de que se construiria um verdadeiro corporativismo de associação que 
naturalmente imporia o recuo da ação do Estado na organização social e económica. Na política de 
habitação erigida, esta polarização verificou-se sobre uma questão concreta, nunca completamente 
solucionada, como adiante se explicitará: deveriam os programas de habitação económica concorrer 
para a segregação de determinadas classes ou categorias de trabalhadores ou deveriam reconstruir a 
diversidade e complementaridade da comunidade em geral?

10. Salazar, Conceitos, 202.
11. Instituto Nacional do Trabalho e Previdência. Dez Anos de Política Social 1933-1943 (Lisboa: Oficinas Gráficas da Casa Portuguesa, 1943), 175.
12. Decreto n.º 4137 de 25 de abril de 1918. Este diploma recuperava grande parte de disposições de dois diplomas submetidos à Câmara dos 

Deputados, alvo de apreciações por comissões parlamentares mas nunca discutidos em plenário: um, foi a proposta de lei, apresentada em 26 
de fevereiro de 1914, do então ministro das Finanças, Tomás Cabreira, outro, foi o projeto de lei do deputado Francisco Sales Ramos da Costa, 
submetido em 20 de agosto  de 1915, que renovava aquela primeira iniciativa.

13. Op. cit.: 176.
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3. CONSTRUÇÃO E VENDA DE CASAS ECONÓMICAS NA DITADURA MILITAR: UMA HERANÇA NÃO 
NEGLIGENCIADA 

As opções tomadas no começo do salazarismo dialogaram estreitamente com o que fora a política para 
a construção e venda das casas económicas da Ditadura Militar, que herdara o fracasso dos primeiros 
bairros de habitação económica, iniciados em 1918 e que se arrastavam ainda em 1926. Nesta experiência 
refletira-se uma tendência internacional, o agravamento generalizado da situação da construção civil por 
efeitos da I Guerra Mundial, mas sobretudo combinaram-se vários fatores nacionais: a alta das taxas de 
juro que afetara a indústria de construção nos empréstimos contraídos, a desvalorização da moeda que 
afastara o investimento no setor, a subida dos preços dos materiais, a supressão do regime de liberdade 
contratual em matéria de arrendamento 14. 

Para menorizar tais dificuldades, no período entre 1926 e 1933, os vários Ministérios desenvolveram 
diversas ações. Foram disponibilizados cerca de 26.000$00, para a conclusão daquele programa, 
buscando-se compensar as cooperativas e empresas envolvidas na sua construção. Foram 
ainda definidas novas condições normativas que visaram definir em novos moldes a intervenção 
governamental no domínio da construção das casas económicas. A principal demarcação em relação 
ao passado fez-se por via de um novo entendimento da ação do Estado neste domínio, que se entendia 
dever ser equacionada com maior racionalidade, designadamente em matéria fiscal e de crédito, de 
regulamentação e proteção da indústria de construção, de organização da mão de obra, de política de 
solos. 

Esta orientação tornou a questão da habitação económica essencialmente dependente de dois 
Ministérios: o das Finanças, quer antes quer depois de António de Oliveira Salazar assumir a sua tutela, 
e o das Obras Públicas e Comunicações, dirigido por Duarte Pacheco. Ainda que ao segundo tivesse 
cabido a iniciativa de lançar o primeiro programa de casas económicas da Ditadura 15, a sua validação 
dependeu do ministro das Finanças em função da sustentabilidade das operações de reposição do 
equilíbrio financeiro do Estado, em curso na época, e da cabimentação alocada a tal política habitacional. 
Uma parte dos recursos financeiros afetos à implementação das primeiras casas económicas provinha 
de receitas fiscais e envolvia o próprio problema do desemprego. 

Por exemplo, foram agravadas as taxas do imposto sobre sucessões e doações e acrescentada à 
contribuição predial uma taxa adicional de 2% para o Fundo de Desemprego. A criação deste Fundo, por 
decreto n.º 21699 de 30 de setembro de 1932, decorria da instituição do Comissariado do Desemprego, 
também estruturado pelo ministro Duarte Pacheco e com o qual pretendia o Executivo criar uma 
oportunidade para menorizar os problemas de mão de obra na construção civil, designadamente 
favorecendo a sua maior fixação. 

Dos quatro grandes grupos de desempregados organizados pelo diploma - em cujo preâmbulo 
se propagandeava “não se dão esmolas, procura dar-se trabalho” - o Grupo III, estimado em 6000 
desempregados, reunia oficiais, ajudantes e aprendizes de qualquer ramo de construção civil que 
deveriam ser afetos a trabalhos de melhoramentos urbanos (onde cabiam as casas económicas), a cargo 
da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e a melhoramentos de águas e saneamento, a 
cargo da Administração Geral dos Serviços Hidráulicos e Elétricos 16. 

14. Preâmbulo do decreto n.º 16055 de 22 de outubro de 1928. Veja-se também: José Fernando Nunes Bara-ta, “Habitação”, in Dicionário Jurídico 
da Administração Pública, ed. José Pedro Fernandes, V vol. ([s. l.]: [s. ed.], 1993), 45.

15. Pedro Teotónio Pereira, Memórias. Postos em que servi e algumas recordações pessoais, I vol. (Lisboa: Verbo, 1972), 139.
16. Um ano antes, em 1931, já tinha surgido algum suporte à construção, relativo ao abastecimento de água em condições higiénicas, em resultado 

do estabelecimento do princípio da organização de planos anuais para obras, abrangendo todos os municípios do País, por decreto n.º 19502, 
iniciativa do ministro do Comércio e Comunicações, Antunes Guimarães. Outros diplomas, como os decretos n.ºs 21696, 21697 e 21698, datados 
também de 30 de setembro de 1932, também tinham procurado estimular o setor da cons-trução civil, orientando-o para melhoramentos urbanos, 
designadamente quanto à “realização de planos de urbanismo”.
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Se, por um lado, se captava receita junto dos proprietários urbanos, por outro lado, apostou-se na 
multiplicação de auxílios financeiros do Estado aos construtores e adquirentes das habitações 
económicas, como sucedeu, logo em 30 de março de 1928, através do decreto com força de lei n.º 
15289, modificado por vários decretos posteriores. O seu art. 34.º dava isenção predial durante dez anos 
a prédios que se construíssem até 31 de dezembro de 1930. Esta isenção foi alargada, pelo art.24.º 
do decreto n.º 16731, às partes novas dos prédios urbanos; pelo seu art. 103.º reduzia-se a 1% a taxa 
de sisa pela aquisição de terrenos destinados àquelas construções e pelo art. 102.º mantinha-se a 
mesma taxa mínima de 1% da sisa pela primeira transmissão dos prédios construídos, desde que esta 
se realizasse no prazo de dois anos a contar da sua habitabilidade. As isenções de contribuição predial 
concedidas por estes diplomas terminaram apenas no ano de 1939, sendo que o Anuário Estatístico 
das Contribuições e Impostos calculava que o número de contribuintes isentos temporariamente fora 
de 4506, em Lisboa, e 2251, no Porto. Pelo decreto-lei n.º 18738 de 9 de agosto de 1930 foi concedida 
isenção aos prédios construídos até ao final de 1931, reduzindo-se para 9 anos o prazo da contribuição 
predial. A renovação dos favores fiscais foi um instrumento bastante aplicado até 1940, ano em que se 
determinou o seu termo 17. Através do decreto com força de lei n.º 15289, foi ainda instituído o Fundo 
Nacional de Construções e Rendas Económicas, no Ministério das Finanças, destinado a subsidiar a 
iniciativa privada de construções e o barateamento de rendas de casas e de quartos para habitação das 
classes médias e operária (art. 48.º)18. 

A latitude dos apoios aumentava significativamente e, em boa medida, transcendia o horizonte da 
habitação económica. Tratava-se de enfrentar o problema do elevado número de edificações cuja 
construção tinha ficado paralisada durante os anos anteriores (art. 52, ponto 4.º), estimulando a sua 
conclusão e ocupação, também como forma de contornar as distorções do mercado de arrendamento, 
sentidas desde a publicação da Lei do Inquilinato (1910) 19. Daí que se estabelecesse um regime de 
liberdade de fixação de renda aos prédios construídos desde a publicação deste diploma, quer tivessem 
ou não tivessem sido subsidiados com empréstimos concedidos pelo Fundo (art. 54.º, § 1.º). Na tentativa 
de equilibrar a proteção dispensada a inquilinos, proprietários e senhorios, tornava-se a permitir o despejo 
dos arrendatários, findo o prazo do arrendamento em curso, desde que os proprietários pusessem à 
disposição dos inquilinos uma casa a que correspondesse renda idêntica à que estavam a pagar (art. 
55.º). Admitia-se que o despejo pudesse ser evitado, desde que o inquilino consentisse em pagar renda 
atualizada e determinada pela aplicação dos coeficientes fixados no § 1.º do art. 30.º. Não se conhecem 
os resultados destas disposições, mas a sua complexidade e a persistência de situações de sublocação, 
os protestos dos senhorios e proprietários e o seu desinvestimento em condições de habitabilidade das 
frações e dos prédios20 fazem supor que não tiveram quaisquer impactos positivos nas situações que 
pretendiam corrigir.

Orientações específicas para a construção e venda de casas económicas foram estabelecidas, meses 
depois, pelo decreto n.º 16055 de 22 de outubro de 1928. Por contraste com o diploma de 30 de março, 
a habitação económica era aqui exclusivamente identificada com o alojamento para as “classes 
pouco abastadas” (art. 1.º), não envolvendo, como tal, a classe média. Alargavam-se vantagens às 
entidades construtoras, dando, por exemplo, um prazo de dez anos para as construções. Admitia-se o 
envolvimento de entidades públicas para se obter aplicações de capital no negócio da construção civil. 
Permitia-se assim que instituições de assistência, mutualidade e beneficência concorressem com 25% 
do seu património (art. 17.º) e as sociedades de seguros com a mesma percentagem das suas reservas 
(art. 18.º). A Caixa Geral de Depósitos (CGD) poderia destinar uma parte dos fundos (com o acordo 
dos Ministérios das Finanças e do Comércio e das Comunicações) para empréstimos a sociedades 

17. Diário das Sessões, n.º 51, 1 de março  de 1944, 169-70.
18. O Fundo possuía uma comissão administrativa, composta por uma subcomissão técnica e outra pura-mente administrativa. A primeira tinha a 

responsabilidade de elaborar projetos e escolher materiais e mé-todos de construção, terrenos e divisão interior, que permitissem uma construção 
económica das casas. A mesma comissão elaborava os orçamentos da construção e fazia a fiscalização das construções por qualquer modo 
subsidiadas pelo Fundo (art. 50, § 1.º).

19. Sobre as circunstâncias do surgimento da Lei do Inquilinato e os seus efeitos, veja-se Manuel C. Teixeira, “As estratégias de habitação em 
Portugal, 1880-1940”, Análise Social 115, n.º 1 (1992): 76.

20. Acciaiuoli, Casas com história, 387-89.
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construtoras, com a contrapartida de pagamento de juros de 2% (art. 25.º). Persistia-se na redução do 
flagelo das construções não concluídas, determinando-se a sua venda obrigatória em hasta pública, 
desde que o proprietário não as terminasse no prazo de um ano (art. 26.º), prorrogável por mais um, 
no caso de força maior. Facilitavam-se também expropriações de terrenos para obras feitas pelos 
municípios e pelo Estado (arts. 11.º e 13.º), com vista a imprimir-lhe um caráter administrativo e rápido. 
Idêntico critério norteava a indemnização a pagar aos expropriados (art. 12.º), importando que não 
encarecesse o custo, o preço e a renda da habitação. Por fim, seguindo o exemplo da legislação inglesa 
já aplicado noutros países europeus, introduzia-se a possibilidade dos inquilinos das casas económicas 
virem a amortizar a sua habitação no prazo de vinte anos, em prestações mensais (art.º 19, § 2.º). 

Três anos mais tarde, a institucionalização do Estado autoritário, como atrás se antecipou, não promoveu 
nenhuma rutura significativa com a política que vinha sendo traçada para a habitação económica em 
meio urbano. Mais do que fundar novas conceções para programas habitacionais económicos, o já citado 
decreto n.º 23052 de 23 de setembro de 1933 aperfeiçoou o sistema existente. O Governo continuou a 
promover a construção de casas económicas com as câmaras municipais, corporações administrativas 
e organismos do Estado. Reiterou-se a possibilidade de atribuição da propriedade ao morador da casa 
económica. Em relação ao que fora delineado em 1928, estabeleceu-se que este ia adquirindo a casa 
mediante pagamento, durante vinte e cinco anos, de uma prestação mensal que englobava, além da 
parte relativa à amortização do capital, os juros e prémios relativos aos riscos de morte, invalidez, doença, 
desemprego e incêndio. Durante este período de amortização, o chamado morador-adquirente detinha 
a moradia em propriedade resolúvel, ao fim desse tempo passaria a ter a sua propriedade absoluta. 
Era o desenvolvimento progressivo de uma política (ativada embrionariamente antes de 1933) que, ao 
longo de todo o Estado Novo, tendeu para estabelecer sistemas de renda compatíveis com o rendimento 
familiar e para facilitar o acesso à habitação própria.

O conjunto das transformações introduzidas pelo decreto n.º 23052 apontavam ainda, como a seguir 
se descreverá, para uma reorganização dos serviços estatais e respetivas funções, e para a criação de 
novos instrumentos financeiros capazes de suportar o programa habitacional das casas económicas. 
Não se reverteu legislação que regulava a iniciativa privada envolvida no setor da construção civil, 
podendo esta continuar a operar na construção de casas económicas como definido até aí. Houve, 
contudo, desde 1935, a preocupação de regulamentar o exercício da profissão dos construtores, uma vez 
que as condições em que exerciam atividade tinham implicações nas obras e no nível de construção das 
câmaras municipais. Assim, foi nomeada uma comissão de técnicos para equilibrar direitos de acesso 
ao mercado de trabalho entre indivíduos que eram diplomados por escolas e os que tinham prática 
da construção mas não tinham diploma. Dez anos depois, os resultados desse trabalho conduziram à 
publicação do decreto-lei n.º 35721 de 26 de junho de 1946, que admitia como construtores civis todos 
os que provassem suficientemente a sua competência e tivessem bom comportamento moral e civil 21. 

A planificação da política de habitação continuou a ser dominada pelo Governo numa tendência 
de centralização que não era nova, apesar do aparelho propagandístico do regime, encarregado de 
associar as diretrizes da doutrina corporativa aos objetivos governamentais no domínio da habitação, 
procurar dar-lhe nova forma. Porém, como pragmaticamente explicou o ministro Duarte Pacheco numa 
conferência no Teatro de S. Carlos, inscrita num ciclo de promoção da então recém-criada legislação 
corporativa de 1933, essas ideias corporativas “não iluminam ainda a uma luz tão forte, nem o seu 
pensamento renovador se descobre com tal claridade que dela possam ou devam falar outros que não 
sejam os seus apóstolos ou doutrinadores” 22. Talvez por isso a primeira subvenção do novo regime 

21. Esta medida legislativa procura estancar o problema da situação irregular em que trabalhavam muitos construtores para diversas câmaras 
municipais do País, evitando o seu afastamento compulsivo uma vez que tal “causaria perturbações na sequência da construção em curso”. 
A última grande mudança, antes de 1946, fora operada pela lei n.º 1670 de 15 de setembro de 1924 que proibira a aceitação de projetos não 
assinados por diplomados e limitara o exercício da profissão de construtor civil aos diplomados e aos construtores inscritos nas Câmaras 
Municipais de Lisboa e Porto ou legalmente habilitados para essa inscrição. O diploma teve contudo pouco efeito, continuando as autarquias a 
dar trabalho aos construtores não diplomados. Cf. Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 35721 de 26 de junho de 1946.

22. Com esta referência, Duarte Pacheco autoexcluía-se desse grupo de ideólogos do projeto corporativo e mostrava o seu ceticismo quanto ao 
mesmo. Cf. Pereira, Memórias, 140.
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para a construção de casas económicas em Lisboa e Porto, no montante de 20.000$00, tivesse sido 
viabilizada pelo decreto-lei n.º 22909 de 11 de julho de 1933, sem que se esperasse pelo diploma 
regulador da construção das casas económicas (o decreto n.º 23052) que, nesse verão, estava em fase 
final de redação. Alguns meses antes, outra via para combater o problema da habitação entre segmentos 
populacionais de baixa ou muito baixa condição económica fora criada pelo decreto n.º 21697 de 30 
de setembro de 1932. Destinado a fomentar melhoramentos urbanos, este diploma permitiu, nos anos 
seguintes e até 1948, a construção de casas para pescadores em diversos centros piscatórios do País 23 
, por corpos e corporações administrativas ou comissões de iniciativa subvencionadas pelo Orçamento 
de Estado, a partir de verba consignada pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações (MOPC).

4. O PRIMEIRO CICLO DE CONCRETIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CASAS ECONÓMICAS (1933-1945) 

Na concretização do programa das casas económicas durante o Estado Novo podem ser observados 
dois ciclos distintos, tendo em conta o tipo de capitais que estimularam a sua construção e também as 
normas para sua atribuição e distribuição.

O primeiro ciclo, que se definiu para o período entre 1933-1945, esteve associado à reorganização de 
serviços e instrumentos financeiros produzida pelo decreto n.º 23052. A edificação das habitações 
foi suportada pelo Fundo das Casas Económicas, formado por verbas destinadas pelo Governo, 
comparticipações de câmaras municipais, corporações administrativas e organismos corporativos, 
rendimentos de títulos à guarda da CGD e dos depósitos em dinheiro por conta do Fundo, donativos 
de particulares e cobranças das prestações das casas económicas distribuídas. Também o Fundo de 
Desemprego comparticipou a construção das casas económicas, sem que houvesse possibilidade 
de recuperação das verbas investidas para o mesmo Fundo, ao contrário do que sucedia com o 
Fundo das Casas Económicas. Para salvaguarda do capital investido pelo Fundo de Desemprego, por 
despacho de 24 de março de 1936, Salazar determinou que os quantitativos das prestações mensais 
deveriam contemplar a amortização regular do que competia à entidade comparticipante. As verbas 
que excedessem aquela amortização constituíam receitas para o Fundo das Casas Económicas 24. 
Estas disposições afetas à disciplina financeira do programa das casas económicas apontam para uma 
planificação rigorosa do investimento, com uma exigência de retorno sobre os capitais do Estado e o 
propósito de se evitarem derrapagens financeiras.  Pelo decreto-lei n.º 33278 de 24 de novembro de 
1943 estabeleceu-se ainda que o Estado financiava adiantado, sem juros, metade do custo de novas 
construções de casas económicas em Lisboa, Porto, Coimbra e Almada. Os 50% restantes seriam 
assegurados pelas respetivas câmaras municipais, a juros de 4%, podendo estas ter empréstimos 
especiais. Às autarquias cabia ainda fornecer os terrenos necessários e respetiva urbanização. Caso 
o produto das vendas das moradias não atingisse o custo de aquisição da área total, podia o Fundo de 
Desemprego comparticipar as despesas de urbanização até ao montante da diferença.

A intervenção do Governo na execução do programa das casas económicas manteve-se, na linha do 
que sucedera até então, sob responsabilidade do MOPC, criando-se para o efeito a Secção das Casas 
Económicas na Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Cabia-lhe a planificação dos 
projetos e orçamentos, a escolha dos terrenos, a administração das verbas para as construções e a 
fiscalização das obras de conservação e benfeitorias. Em virtude da política habitacional representar 
um aspeto do projeto corporativo estatal, houve atribuições conferidas ao Subsecretariado das 
Corporações e Previdência Social (SSECPS), através da Repartição das Casas Económicas, criada no 
Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP), designadamente quanto à elaboração dos planos de 
distribuição das casas económicas, à fiscalização da cobrança das prestações, ao assegurar da higiene 

23. Até 1947, segundo informação disponibilizada na Exposição de Obras Públicas, realizada em Lisboa em 1948, teriam sido 672 as casas para 
pescadores construídas e 1648 estariam em construção ou autorizadas. Cf. Comissão Executiva da Exposição de Obras Públicas, Quinze Anos 
de Obras Públicas 1932-1947. II vol. ([Lisboa]: Imprensa Nacional de Lisboa, [1948]), 148.

24. Despacho [de 24 de março de 1936] in Diário do Governo, I série, n.º 77, 2 de abril de 1936. Desconhe-ce-se que destino foi dado ao Fundo 
Nacional de Construções e Rendas Económicas. Todavia, não tendo sido revogada a legislação anterior pode admitir-se que tenha continuado a 
concorrer para financiar estas construções. Outra possibilidade é que os seus capitais tenham sido integrados no Fundo das Casas Eco-nómicas.
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nos bairros e à realização de pagamentos dos vários seguros e prémios de seguros exigidos. Esta 
repartição de competências não divergia muito do que havia sido estipulado para as duas subcomissões 
que compunham o Fundo Nacional de Construções e Rendas Económicas. As casas económicas foram 
instituídas em regime da propriedade resolúvel, com obrigação de constituição de um casal de família, 
numa nova recuperação do que fora legislado na Ditadura Militar, por decreto n.º 18551 de 3 de julho 
de 1930 que tinha consagrado aquele instituto, tornando-o indivisível e inalienável, quer voluntária, quer 
coercivamente 25. Na esteira da proteção da instituição familiar preconizada no texto constitucional (art. 
13.º, 1.º) e reforçada pelo ideário corporativo traçado pelo regime, o casal de família funcionava como 
símbolo da sua unidade, resistência e durabilidade 26. Representava o bem patrimonial da família, tinha 
que ser instituído pelo chefe de família e podia ter várias modalidades 27. 

O acolhimento dessa norma legal apresentou complicações. A questão mais delicada colocou-se em 
torno da concessão da propriedade absoluta em relação às casas económicas (alcançada quando fosse 
paga a última prestação do contrato ou quando ocorresse, antes disso, um falecimento), nos casos 
de incumprimento da obrigação de constituir com a casa económica um casal de família, por vigorar 
o entendimento de que o adquirente não podia vender ou arrendar a sua moradia, estando obrigado 
a assegurar a sua transmissão por morte. Observado por várias instâncias judiciais, o problema 
mereceu análises e decisões contraditórias. Em 1960, a Procuradoria-Geral da República considerou 
que a propriedade absoluta da moradia económica só seria inalienável depois de existir e enquanto 
subsistisse o casal de família, mas, se ao seu adquirente fosse entregue o título de aquisição, não podia 
a Administração avançar com a alienação onerosa da casa económica. Em 1962, o Supremo Tribunal de 
Justiça entendeu que a transmissão da moradia económica em favor do adquirente exigia constituição 
e registo do casal de família, mesmo que o termo de quitação lhe atribuísse a propriedade plena da 
casa. Finalmente, em 1968, o Supremo Tribunal Administrativo defendeu que o beneficiário adquiria a 
propriedade plena da moradia com o pagamento da última prestação da casa, independentemente de 
ter cumprido ou não a obrigação de constituição do casal de família 28.

Esta questão suscitou uma tensão importante no regime corporativo. Alegando favorecer e respeitar o 
direito de propriedade, o Estado agia, nesta matéria, em sentido contrário, limitando-o e contrariando 
o princípio geral de alienabilidade consignado em vários artigos do Código Civil de 1867 (em vigor até 
1966) 29. Não só não se reconhecia a permissão de alienação das moradias económicas entradas no 
regime de propriedade absoluta, como se colocava essa permissão na dependência de autorização do 
poder executivo (através do subsecretário de Estado, e depois do ministro das Corporações e Previdência 
Social). Assim, a casa económica nunca passava a um regime de livre disponibilidade, permanecendo 
na dependência do Estado. Deste modo, estabelecia-se um aumento de restrições sobre a natureza 
do direito de propriedade, em consequência do que se chamava a sua função social (isto é, a sua 
exploração conforme com finalidade coletiva, diluindo-se a soberania do proprietário na utilidade social), 
em harmonia com as afirmações programáticas quer da Constituição (art. 35.º), quer do Estatuto do 
Trabalho Nacional (art. 13.º) 30.

25. Teles de Sousa, O Regime Jurídico das Casas Económicas (Porto: Athena Editora, 1982) V-VI. O casal de família havia sido estabelecido por decreto 
n.º 7033 de 16 de outubro de 1920, no seguimento de estudos promovidos pelo advogado Adriano Xavier Cordeiro.

26. Sobre este aspeto consulte-se: Álvaro Manuel Viegas Soares, O casal de família como fórmula de unidade (Bachelor thesis, Universidade de 
Lisboa, 1942).

27. Consideravam-se chefes de família os cidadãos portugueses de ambos os sexos, em pleno gozo dos seus direitos civis, que fossem casados ou 
que, não o sendo, tivessem a seu cargo a sustentação de um ou mais descendentes, irmãos ou descendentes destes. As mulheres casadas ou 
viúvas podiam instituir um casal de família nos seus bens dotais, mas apenas em benefício dos filhos ou outros descendentes. O casal de família 
podia compreender uma das seguintes modalidades: a habitação em que o titular (o chefe de família) e sua família habitassem; ou ainda, separada 
ou cumulativamente, a casa e a) as dependências necessárias para o exercício de qualquer ofício mecânico, exercido e explorado diretamente  
por qualquer dos membros da família, em benefício  desta, b) uma ou mais glebas, anexas ou vizinhas, agricultadas sob administração familiar 
direta. Cf. Mário Raposo, “Casal de família”, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, IV vol. (Lisboa: Editorial Verbo, [s. n.]), 1309.

28. Durante a transição para a democracia, pelo decreto-lei n.º 566/75 de 3 de outubro foi extinta a obrigatori-edade de constituição do casal de 
família nos casos em que tal exigência legal ainda não tivesse sido cumprida. Cf. Teles de Sousa, O Regime Jurídico, VI e VIII.

29. Para uma análise jurídica destas questões veja-se: Feliciano Resende, “A inalienabilidade das casas eco-nómicas”, Estudos Sociais e Corporativos, 
(1965): 14. O novo Código Civil de 1966 concretizou a ideia de que o proprietário gozava de modo pleno e exclusivo os direitos de uso, fruição e 
disposição das coi-sas que lhe pertenciam, desde que dentro dos limites da lei e acatando as restrições por ela impostas.

30. As limitações à propriedade encontravam-se também dispersas pela legislação administrativa. O Código Civil de 1966 não corrigiu este aspeto, 



35

Noutros casos não foi dado cumprimento ao casal de família por, em situações não contempladas pelo 
legislador sobre o perfil do morador adquirente, existirem dúvidas sobre o que se entendia por chefe 
de família. Foi o caso de pretendentes solteiros à casa económica, embora com pessoas de família a 
cargo. A proporção do problema infere-se pela publicação de sucessivos pareceres esclarecendo o que 
se entendia por chefe de família, acabando por se deliberar não poderem ser excluídos dessa expressão 
indivíduos solteiros que tivessem ascendentes, irmãos ou sobrinhos a cargo (decisão administrativa 
tomada hierarquicamente no SSECPS 31), num reconhecimento de que este tipo de agregados podia ter 
mais dificuldades económicas e sociais do que casais sem filhos.

O direito de propriedade resolúvel e o regime de sucessão na propriedade das casas económicas 
foram também problemas que se colocaram às autoridades, tendo merecido decisões administrativas 
(tomadas no circuito de decisão formado pelo INTP e pela tutela). Evocando-se a mesma atitude de 
preservação da moralidade e da coesão da família, foi estabelecido que em caso de divórcio, e desde 
que o INTP não promovesse a rescisão do contrato, o direito de propriedade resolúvel da casa tinha que 
ser partilhado 32. Maior complexidade teve a questão do regime de sucessão, sendo geralmente seguido 
o preceituado no direito civil. Nos casos de casamento com comunhão geral de bens ou em regime de 
comunhão de adquiridos, determinava-se que a propriedade pertencia em conjunto aos dois cônjuges 33. 

Na aplicação prática do decreto n.º 23052 surgiram também dificuldades, quer para o INTP, quer para 
os beneficiários, a propósito da distribuição e aquisição das casas económicas, apesar do detalhe 
regulamentar que envolvia estes aspetos. Houve, logo nos primeiros anos, dúvidas sobre se os 
sindicatos nacionais poderiam aceitar, para aquisição das casas económicas, sócios efetivos e sócios 
contribuintes, determinando-se, por fim, que só os primeiros tinham essa possibilidade 34. Outra dúvida 
envolveu as candidaturas no distrito da sua residência de sócios efetivos que exerciam a sua atividade 
profissional em distrito diferente daquele em que residiam. Foi deliberado autorizar essas candidaturas, 
considerando-se não existir critério restritivo sobre o assunto 35. 

Estas questões remetem para um problema mais abrangente que foi o da taxa de sucesso de ocupação 
das construções deste tipo de programa habitacional. Do que foi possível apurar, o sistema apresentou 
imperfeições que acabaram por gerar situações de não ocupação de fogos construídos, por falta de 
procura entre candidatos elegíveis. Falhas de planeamento, não só relativas às habitações mas também 
à sua inserção no meio, parecem ter estado na origem desses casos. Tal sucedeu, por exemplo, no bairro 
da Encarnação (Lisboa), em que as 648 moradias postas a concurso, em 1944, não tiveram número de 
candidatos suficientes. O INTP justificou o caso alegando que a falta de meios de transporte dificultava 
o acesso ao bairro, optando por atribuir as casas a quem se apresentasse a requerê-las, além do prazo 
de trinta dias marcado nos anúncios. Esta solução levantou suspeitas de favorecimento indevido, 
num momento de forte procura das habitações (alegadamente coincidente com o estabelecimento de 
carreiras de autocarros para o bairro) 36.

apenas criou um polo de concentração de todas as restrições pos-tas ao conteúdo do direito de propriedade, pelo art. 1305.º. Cf. Júlio de Castro 
Caldas, “Sobre o Novo Código Civil”, O Tempo e o Modo. Revista de Pensamento e Acção 46 (1967): 185-86.

31. A decisão final foi objeto do despacho do Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social de 24 de maio de 1934. A sucessão de 
pareceres no interior daquele organismo pode consultar-se em: Cachulo da Trindade, Casas Económicas, Casas de Renda Económica, Casas de 
Renda Limitada, Casas para Famílias Pobres. Legislação Anotada (Coimbra: Coimbra Editora, 1951), 14-6.

32. Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência 20, (1946): 412.
33. Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência 16, (1946): 370.
34. Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência 19, (1946): 402.
35. Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência 13, (1947): 238.
36. Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e da Previdência 20, (1946): 520.
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5. O SEGUNDO CICLO DE CONCRETIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CASAS ECONÓMICAS (1946-1974) 

Embora os problemas com atribuições e distribuições de casas económicas tivessem surgido ainda 
nos anos de 1930, somente no começo da década de 1950 foram definidos novos moldes para o seu 
funcionamento, numa época que se pode considerar como sendo de segunda fase na concretização 
do programa habitacional das casas económicas. Uma atualização dos limites de rendimento para 
habilitação às casas económicas e uma modificação de algumas normas relativas à classificação 
dos candidatos foram promovidas pelo decreto-lei n.º 39288 de 21 de julho de 1953. De certa forma, 
procurava-se corrigir discrepâncias que tinham sido potenciadas pelo alargamento das classes de 
casas económicas, estimulado pelo decreto-lei n.º 33278 de 24 de novembro de 1943. Das classes A e 
B, criadas em 1933, passara-se para as classes C, D e E (cabendo nesta juízes de 2ª classe, ministros 
plenipotenciários de 2ª classe e professores catedráticos), sendo que o benefício social da habitação 
deixava de abranger exclusivamente as classes pobres. As principais novidades do decreto-lei n.º 39228 
residiam, contudo, na autorização de empréstimos aos moradores e na instituição de serviço social nos 
bairros deste tipo habitacional 37. 

Mais tarde, o decreto-lei n.º 43973 de 20 de outubro de 1961 estabeleceu limite de idade para admissão 
dos concorrentes, qualquer que fosse a classe de casas a atribuir, introduzindo o pagamento do 
subpráxis por excesso de idade; alterou os limites de rendimento para atribuição de uma casa económica, 
calculados agora em função dos valores das prestações (e não em quantitativos uniformes em relação 
à classe), por sua vez fixadas em função de fatores variáveis de localidade para localidade; atenuou 
consequências nos casos de rescisão do contrato por mau comportamento do chefe de família ou 
do seu cônjuge, prevendo-se a possibilidade de arrendamento para restantes membros do agregado 
familiar; previu indemnizações por benfeitorias nas casas a redistribuir. 

Em boa medida, a pressão para a publicação deste decreto-lei advinha do facto de ser cada vez maior 
o número de casas disponíveis não colocadas a concurso. Variaram as razões para retardar a abertura 
de concursos. As classes mais baixas das casas económicas tinham sempre um reduzido número de 
concorrentes. Mais comuns eram os pedidos de transferência de moradores adquirentes, de determinada 
classe, para passarem para a classe imediatamente superior. Os serviços dificultavam as transferências 
para moradias da mesma classe e tipo dentro do mesmo bairro, salvo evocação de razões admitidas 
pela tutela 38. Uma vez distribuídas as habitações sucediam-se outro tipo de problemas, nomeadamente 
quanto ao cumprimento das instruções de utilização, estipuladas em regulamentos, pelos adquirentes. 
Apesar dos avisos feitos no ato de levantamento das chaves das moradias 39 e da fiscalização 
incrementada, sucediam-se obras não autorizadas (por exemplo, latadas, muros de vedação, capoeiras 
de madeira, grades de madeira, etc.). As penalizações envolviam multas, exigência de legalização ou de 
demolição de obras diversas. As obras de conservação, que eram obrigatórias, exigiam a licença das 
câmaras municipais para a sua execução 40. 

Aquela que chamamos de segunda fase de concretização deste programa habitacional teve duas novas 
características. Uma, o aumento do grau de intervenção do MCPS na política de habitação, estimulado 
pelo decreto-lei n.º 39978 de 20 de dezembro de 1954, que atribuía ao ministro das Corporações a escolha 
das localidades onde se deveriam construir bairros de casas económicas, a fixação do seu número de 
moradias e, mais importante, das percentagens de distribuição de adquirentes por classes de casas. 
Este último ponto era relevante num momento político em que se discutiam aspetos discriminatórios 

37. A edificação de equipamentos de interesse geral começara por ser prevista pelo decreto-lei n.º 33278 de 24 de novembro de 1943, que destacava: 
a “escola, centro de educação moral e social, igreja, lugares para vendas e recreios para crianças” (art. 1.º, § 2.º).

38. Arquivo da Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Acervo Dr. José Carlos Ferreira, Caixa 3: Parecer n.º 671-58.
39. A entrega das chaves das moradias de habitação económica era feita numa sessão revestida de solenidade, podendo ser presidida pelo ministro 

das Corporações e Previdência Social ou pelo Presidente da Repúbli-ca (caso das entregas das chaves 3000ª e 2000ª das casas de renda 
económica). Eram ocasiões com boa cobertura da imprensa e que serviam às autoridades para promoverem a política habitacional seguida.

40. Arquivo da Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Pasta Casas Económicas: Circular P.4/7 de 20 de Janeiro 
de 1954, com instruções aos moradores adquirentes do bair-ro das casas económicas do Restelo.
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da distribuição das casas económicas pelos seus beneficiários. Registando-se um favorecimento 
dos sócios dos sindicatos nacionais em detrimento dos funcionários públicos, seria introduzida uma 
correção em favor destes últimos que viram aumentar de 25% ou 50%, consoante o tipo de classe das 
moradias, para 80% o seu contingente 41.

Outra característica foi a passagem para um quadro de fomento da construção de casas económicas 
com os capitais das instituições de previdência. Tal modalidade tivera origem, ainda que de modo 
superficial, no decreto-lei n.º 35611 de 25 de abril de 1946, cujo art. 18.º admitia a aplicação de capitais 
das instituições de previdência em casas económicas (e também em casas de renda económica), mas 
unicamente em Lisboa e no Porto. Esta orientação não cessou de ser aprofundada, acompanhando 
a própria política de diversificação dos tipos de programas de habitação económica em meio urbano, 
como adiante se esclarecerá. O argumento das autoridades para justificar esta estratégia passou por 
salientar que se tratava de uma aplicação direta das remunerações do trabalho em obras que revertiam 
a favor de quem constituíra esses mesmos valores. Exaltava-se a dignificação do trabalhador e, por se 
tratar de um ciclo redistributivo, rejeitavam-se dispensas de pagamento de renda. A casa gratuita ou 
quase gratuita era apresentada como incompatível com a garantia do direito à casa 42.

O modelo incrementado pelo decreto-lei n.º 35611, contudo, não funcionou, uma vez que não chegou a 
ser concedida a comparticipação do Estado, através do Fundo de Desemprego, que aí se previra. Sem 
esse apoio, as instituições de previdência evitaram construir casas económicas, dado que as prestações 
mensais das rendas a pagar pelos adquirentes eram fixadas por lei e prejudicavam a obtenção da 
rentabilidade exigida na aplicação dos seus capitais. Alguns anos depois, o decreto-lei n.º 40426 de 6 de 
julho de 1955 procurou criar condições mais favoráveis às instituições de previdência que investissem 
nas construções das casas económicas. Era-lhes permitido depositar as suas importâncias à ordem do 
Fundo das Casas Económicas, gerido pela Direção Geral de Previdência (DGP), vencendo a uma taxa de 
juro não inferior a 4%. O reembolso dos capitais investidos e respetivos juros harmonizar-se-iam com o 
quadro de amortizações aprovado pelo Ministério das Corporações e Previdência Social (MCPS) 43. 

As alterações ao tipo de financiamento das casas económicas coincidiram com a denúncia, no começo 
da década de 1950, de que não haviam sido cumpridas as disposições legais relativas aos reembolsos 
das verbas investidas pelas câmaras municipais na edificação daquelas habitações. Fora o caso das 
construções determinadas pelo decreto-lei n.º 35602 de 17 de abril de 1946. No Fundo das Casas 
Económicas deixara de ser depositado o produto das compartimentações das câmaras municipais. Tal 
devera-se à suspensão ou redução de concessão de empréstimos da Caixa Geral de Depósitos, Crédito 
e Previdência às autarquias, ao mesmo tempo que o Ministério das Finanças continuara a inscrever 
no orçamento da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais verbas para se satisfazerem 
esses encargos. Em 1956, depois do caso ser analisado por uma comissão designada pelo ministro das 
Finanças, optou-se por solucionar o problema dos reembolsos às câmaras municipais, concedendo-se, 
mediante novo pedido que estas apresentassem, novos empréstimos. A reposição das importâncias nos 
cofres do Tesouro seria responsabilidade do Fundo, por conta dos seus rendimentos próprios. Evitava-se 
assim que a Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais inscrevesse as dotações orçamentais 
para a construção, em face dos custos estimados, sem ter garantia de que haviam sido concedidos 
créditos para os planos de construção 44. 

41. Arquivo da Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministério das Corporações e Previdência Social, Direção 
Geral do Planeamento e Habitação Económica, Pasta “Barra-cas”: “Nota entregue ao Dr. Mota Veiga”, 2 de dezembro de 1957.

42. A Cooperação das Instituições de Previdência e das Casas do Povo na Construção de Habitações Eco-nómicas ([Lisboa]: FNAT/ Gabinete de 
Divulgação, 1957), 29-31.

43. Op. cit., 19 e ss.
44. Arquivo da Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministério das Corporações e Previdência Social, Direção 

Geral do Planeamento e Habitação Económica, Pasta “Barra-cas”: “Problema dos Reembolsos do Estado: Posição das Câmaras na matéria”, 
[1956]; Pasta Casas para Funcionários Públicos: “Nota”, 23 de janeiro de 1960.
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6. EXPANSÃO NA POLÍTICA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA: O SURGIMENTO DE NOVOS PROGRAMAS

No pós-II Guerra Mundial, as casas económicas deixaram de ser a principal aposta da política de 
habitação económica e surgiram novos programas que criavam as casas de renda económica e as casas 
de renda limitada. Outra novidade foi o envolvimento das Casas dos Pescadores na política de habitação 
económica, determinado pelo decreto-lei n.º 35732 de 4 de julho de 1946. À Junta Central das Casas dos 
Pescadores cabia a possibilidade de contrair empréstimos na CGD para realização dessas construções. 
As receitas e fundos das Casas dos Pescadores serviam de garantia dos empréstimos, que podiam ser 
amortizados em vinte anos 45. Foi também recuperado e adaptado o programa de casas desmontáveis, 
que já havia sido explorado em anos anteriores, embora com alcance muito limitado e destinado a fazer 
face a situações habitacionais de carência extrema em várias zonas do País 46. Os novos programas 
pretenderam ser uma resposta ao crescimento demográfico nos locais de maior concentração urbana 
e à substituição dos prédios envelhecidos, ainda que, nas melhores estimativas já do final da década 
de 1960, apenas possibilitassem uma cobertura de 20% do deficit de reposição 47. Tinham ainda outros 
objetivos, como impor uma maior regulação ao próprio setor da construção civil e evitar a especulação 
sobre o preço dos materiais de construção e sobre os próprios terrenos. 

A construção de casas de renda económica, assumidamente direcionadas para famílias da classe 
média, foi prevista pela lei n.º 2007 de 7 de maio de 1945. A sua novidade residia na liberalização da 
construção a sociedades cooperativas ou anónimas e empresas, industriais ou concessionárias de 
serviços públicos, com capital suficiente para assumirem o encargo dos terrenos junto das autarquias, 
ainda que não se impedisse a participação de instituições de previdência, organismos corporativos ou 
de coordenação económica. Para atrair esses investidores, a quem se fixava um máximo de dividendos, 
garantira-se-lhes a aquisição de terrenos a preços compatíveis, benefícios fiscais (como a isenção de 
sisa pela aquisição dos terrenos e pela primeira transmissão dos prédios ou da contribuição industrial e 
a do selo e impostos de transmissão nos atos de constituição, dissolução e liquidação) ou empréstimos 
às construtoras (com taxa de juro de 4% a prazo máximo de dois anos). As casas construídas poderiam 
ser para venda e arrendamento ou só para arrendamento, mas este conhecia limites. Teria que ser 
feito sempre com uma renda contida dentro da renda-base oferecida pelo construtor no momento da 
aquisição do terreno. Proibia-se a sublocação total ou parcial. Neste programa o que tornava as rendas 
mais baixas para o adquirente era o facto de cessarem as obrigações dos seguros de vida, doença, 
invalidez e desemprego48.

O programa de casas de renda limitada surgiria dois anos mais tarde, criado pelo decreto-lei n.º 36212 de 
7 de abril de 1947. Envolvia a construção de prédios de rendimento, em relação aos quais se verificava a 
“prévia fixação da renda máxima a cobrar pelos andares destinados à habitação, com licitação degressiva 

45. No estádio atual desta investigação não é possível determinar a duração deste programa habitacional ou caracterizar o seu sucesso ou insucesso, 
desconhecendo-se o número de habitações que foram construídas na sua dependência. Admite-se a hipótese, ainda sem pesquisa empírica que 
o confirme, deste programa ter sido estabelecido na sequência da experiência da construção de casas para pescadores, impulsionada a partir 
de 1932, conduzida no âmbito mais geral da política de melhoramentos urbanos.

46. Tais tinham sido os casos das autorizações governamentais para: construção de moradias para famílias pobres, no distrito do Funchal, pelas 
autarquias do Funchal e de Câmara de Lobos, em 1936 (Decreto-lei n.º 24488 de 1 de abril de 1936); construção de casas desmontáveis em 
Lisboa (Decreto-lei n.º 28912 de 12 de agosto de 1938); construção de casas desmontáveis em Lisboa e Porto, pelas autarquias das duas cidades 
(Decreto-lei n.º 33278 de 24 de novembro de 1943); construção de casas desmontáveis em Celas, pela Câmara Municipal de Coimbra, em 1944 
(Decreto-lei n.º 34139 de 24 de novembro de 1944).

47. Gonçalves de Proença, Discurso na cerimónia de entrega da 3000 chave das Casas de Renda Económica do Bairro dos Olivais e da inauguração do 
Centro de Recreio Popular da Encarnação em 7 de Abril de 1968 ([Lisboa]: [s.ed.], [1969]), XII.

48. Diário das Sessões, n.º 51, 1 de março de 1944, 170-1. Merece ser sublinhado que nem na Assembleia Nacional nem na Câmara Corporativa houve 
entusiasmo com a proposta de diploma, recebida em feverei-ro de 1944, que veio a originar, depois de introduzidas alterações, a lei n.º 2007 de 
1945. O relator do parecer da Câmara Corporativa, o procurador António Vicente Ferreira, considerou que não se tratava de um investimento 
comercialmente viável. Insistiu na ausência de resultados qualitativos e quantitativos de quaisquer estudos que permitissem concluir que o 
novo programa habitacional respondia às necessidades da habitação urbana. Sugeria que se realizasse um inquérito sobre aspetos económicos 
e sociais (rendas de casa e rendimento do agregado) da habitação urbana, na linha do que se fazia na Bélgica, Espanha e Ingla-terra (Op. cit., 
425-7.). Na Assembleia Nacional, os críticos argumentavam que era mais importante me-lhorar habitações e espaços públicos do que construir 
novas casas, pediam a reforma da lei do inquilinato, sugeriam a criação de planos urbanísticos a vinte anos para Lisboa e a instituição de um 
organismo cen-tral dotado de poderes e meios de estudo para definição da política pública de habitação (Diário das Sessões, n.º 136, 8 de 
fevereiro de 1945, 295; n.º 137, 9 de fevereiro, 304).
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da renda, a partir de uma base definida nos anúncios da praça, e a concessão de importantes facilidades, 
tanto na cedência de terrenos municipais, a preços acessíveis e não sujeitos a concorrência, como na 
isenção da sisa na compra dos mesmos terrenos e na primeira transmissão dos próprios prédios e de 
contribuição predial pelo período de doze anos” 49. 

O incremento das duas modalidades de habitação acima referidas tornou necessária uma definição 
de diversas matérias como expropriações, direito de superfície e fixação e atualização das rendas de 
casas de habitação. Esse ajustamento alcançou-se através da lei n.º 2030 de 22 de junho de 1948 que 
consagrava o princípio de que os direitos dos particulares não podiam constituir obstáculo à realização 
dos fins de utilidade pública que o Estado prosseguisse, desde que compensados por justa indemnização. 
Assumindo esta posição, o Executivo consumava um alargamento da ação e dos fins do Estado, na 
esteira da evolução que já cobria as expropriações por utilidade pública 50. No plano das expropriações, 
comprimiam-se os direitos do expropriado e eram beneficiados os do expropriante. Ao expropriado 
deixava de assistir uma recuperação integral de mais-valias indiretas, sendo que o processo destinado a 
garantir o cumprimento exato dos critérios legais da fixação do valor da indemnização sofria uma maior 
jurisdicionalização. O diploma permitia, porém, ao Estado e às autarquias reservarem a recuperação 
de mais-valias futuras. As autarquias passavam ainda a deter o chamado direito de superfície, isto 
é, a reserva de terrenos de construção dos centros comerciais das cidades, esperando-se com isso 
favorecer a construção de moradias familiares. Outra importante inovação da lei n.º 2030 era o facto 
de permitir ao Governo subscrever parte do capital de sociedades anónimas de construção de casas de 
renda económica e limitada. Quanto às rendas, o legislador recusara dar uma estruturação definitiva ao 
instituto do inquilinato, seguindo o princípio de, sempre que possível, elevar até ao quantitativo justo as 
rendas antigas e reduzir as mais elevadas dos arrendamentos recentes 51. Com esta opção, reforçava-se 
a proteção dispensada aos inquilinos. Os proprietários senhorios não podiam escolher os inquilinos nem 
alienar as casas ou fixar-lhes rendas. Com a intervenção da Administração e o predomínio de regras 
de direito público sobre os prédios de rendimento, também, a curto prazo, os próprios investidores e 
construtores das habitações económicas foram prejudicados, pelo que o fulcro do seu negócio tendeu a 
deslocar-se para os terrenos de construção e para os materiais, onde alcançavam comparticipações de 
fundos públicos, ou para a construção de prédios de renda livre.

Dos novos programas habitacionais criados na conjuntura do pós-guerra, o único que não estabeleceu 
relação com os organismos corporativos ou de coordenação económica, nem às instituições de 
previdência (nem tão pouco à iniciativa privada), foi o programa de construção de casas para famílias 
pobres ou indigentes desalojadas (na sequência de trabalhos de urbanização ou outros de interesse 
público), criado através do decreto-lei n.º 34486 de 6 de abril. Tal empreendimento era imposto pelo 
Governo aos corpos administrativos e às Misericórdias que podiam, para esse efeito, beneficiar de 
subsídios de cerca de 10.000$ por casa, concedidos em partes iguais pelo Estado e pelo Fundo 
de Desemprego. Ao MOPC, por intermédio da Direção-Geral dos Serviços de Urbanização, cabia a 
aprovação dos projetos. Tratava-se de casas desmontáveis que deveriam ser agrupadas segundo as 
disponibilidades dos terrenos, cuja aquisição e urbanização também constituíam encargo dos corpos 
administrativos e das Misericórdias. As rendas das casas deste programa eram fixadas pelo Ministério 
das Finanças. Concedia-se a licença de ocupação destas casas a título precário, sob a forma de alvará. 
O decreto-lei n.º 35106 de 6 de novembro de 1945, que regulava a distribuição das casas para famílias 
pobres, impunha às câmaras municipais, após instalação dessas famílias nas novas habitações, as 
demolições das casas anteriores.

49. “Parecer n.º 48/X: Regime das Casas de Renda Limitada” in Pareceres (X Legislatura), I vol. (Lisboa: Câmara Corporativa, 1974, pp. 175-176. O 
regime jurídico das casas de renda limitada foi depois aperfei-çoado pelo Decreto-Lei n.º 41532 de 18 de fevereiro de 1958, designadamente em 
matéria da alienação de terrenos municipais e da alienação das casas em regime de propriedade horizontal, que passou a ser feita mediante 
sorteio entre pretendentes à sua aquisição.

50. Pelo decreto n.º 19881 de 12 de junho de 1931 fora consagrado o princípio de que da simples aprovação dos projetos resultaria o imediato 
reconhecimento da utilidade pública.

51. Diário das Sessões, n.º 132, 5 de fevereiro de 1948, 281.
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7. AS INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA TRANSFORMADAS EM PRINCIPAIS ENTIDADES FINANCIADORAS

A transformação das instituições de previdência em principais entidades financiadoras da habitação 
económica, alicerçada na lei n.º 2092 de 9 de abril de 1958, aconteceu num momento em que já se 
tinha experimentado, sem êxito, passar para as entidades particulares a iniciativa da construção das 
casas de renda económica, a angariação dos capitais e os encargos da administração. Essa dificuldade 
manifestara-se logo passado um ano sobre a publicação da lei n.º 2007 de 1945 52. Na modalidade 
das casas de renda económica, coube à Federação de Caixas de Previdência - Habitações Económicas 
(FCP-HE), criada em 1946 na dependência do INTP, a sua construção, em colaboração com as câmaras 
municipais 53. Os acordos a celebrar entre a Federação e as autarquias, para execução das construções e 
homologação dos respetivos contratos de empreitada, eram competência do ministro das Corporações 
e Previdência Social. Também as rendas a fixar ficavam sujeitas à homologação do ministro, entrando 
em consideração o custo das construções, a rentabilidade dos capitais e a capacidade económica dos 
pretendentes às casas.  O princípio da compensação de encargos, calculado em função do interesse social 
a obter, permitia fixar rendas mais baixas a beneficiários de salários ou rendimentos mais modestos. A 
compensação financeira exigida por esses casos era obtida nas rendas fixadas aos beneficiários com 
melhores rendimentos, as quais superavam o respetivo limite técnico. A atualização das rendas era 
permitida em determinadas circunstâncias. As casas de renda económica podiam ser transformadas 
em prédios em regime de propriedade horizontal desde que todos os arrendatários o solicitassem e 
estivessem nas condições para o efeito exigidas. A distribuição das casas de renda económica era feita 
mediante concurso, anunciado pela repartição das Casas Económicas da Direção Geral de Previdência 
(através de avisos nos jornais de maior circulação), nos termos do Regulamento aprovado por despacho 
de 28 de junho de 1960, do MCPS. Cada concurso era válido normalmente por dois anos 54.

Foi ainda no âmbito da previdência, a partir da publicação do decreto-lei n.º 43186 de 23 de setembro 
de 1960, que se inaugurou uma nova relação do Estado com o mercado imobiliário por dois eixos. Um, 
que envolveu a criação de uma política de crédito imobiliário, ao permitir-se às caixas afetarem os seus 
capitais também a empréstimos para aquisição de habitações próprias destinadas aos seus beneficiários. 
Previa-se que os encargos resultantes daqueles empréstimos fossem atenuados por comparticipações, 
reembolsáveis, do Fundo Nacional do Abono de Família. O valor do empréstimo deveria ser inferior 
ao da propriedade e esta ficaria sendo objeto de garantia do crédito 55. Outro, saído daquele mesmo 
diploma, que permitia que as caixas de previdência afetassem os seus capitais não só a modalidades de 
habitação económica (casas de renda económica, casas económicas), mas também a: 1) imóveis para 
instalação de serviços e comércio; 2) prédios em regime de propriedade horizontal; 3) prédios de renda 
livre. Em 1962 a reforma da Previdência Social, fixada na lei n.º 2115 de 18 de junho, redefiniu a aplicação 
dos valores investidos pelas instituições de previdência. Esta nova estratégia abriu novas perspetivas ao 
comércio da propriedade predial urbana mas a intervenção dos fundos públicos gerou anomalias. No 
domínio da concessão de empréstimos a beneficiários da Previdência, para construção ou aquisição 
de casa própria, houve discrepâncias e foram particularmente prejudicadas as classes populacionais 
economicamente mais carenciadas. Atingidos ainda pela inacessibilidade das rendas, no regime de 
mercado livre, esses segmentos populacionais continuaram a recorrer à sublocação, sobreocupação 
e ao abrigo em barracas 56. Neste panorama, a construção em agrupamento sofreu um forte aumento 
apesar de continuar a ser desaconselhada por conduzir à “segregação de determinadas classes ou 
categorias profissionais”. A sua expansão fundamentava-se, porém, na circunstância de permitir praticar 
rendas compatíveis com as possibilidades dos destinatários 57. 

52. A Cooperação das Instituições de Previdência, 17.
53. Sobre a atuação da FCP-HE, leia-se: Nuno Teotónio Pereira, “A Federação das Caixas de Previdência - 1947-1972”. Escritos (1947-1966, selecção) 

(Porto: FAUP Publicações, 1996); Maria Tavares, “Habitações Económicas - Federação de Caixas de Previdência: uma perspetiva estratégica”. 
Actas 1.º CIHEL, Desenho e realização de bairros para populações com baixos rendimentos (Lisboa: Argumentum, 2010), 47-51.

54. Instituições de Previdência: aplicações de valores ([Lisboa]: [s. ed], [196?], 25-31.)
55. A Cooperação das Instituições, 36-37, 49-51.
56. “Parecer n.º 56/X”, 230-31.
57. “A Política Habitacional da Previdência”, 11.



41

Até final de 1970, a FCP-HE construiu 12371 casas e tinha em construção 4966, num investimento 
total de 2.104.000$. Aparentemente, a modalidade das habitações de renda económica revelou ter sido 
mais bem estruturada do que a das casas de renda limitada cujo regime não foi reposto além de 1967. 
Nesse ano, assumiu-se que este último programa gerara abusos e fraudes à lei 58. No marcelismo, a 
sua reposição foi defendida e deu origem à apresentação do projeto de lei n.º 11/X, aprovado, com 
alterações, em sede parlamentar. O golpe militar de 25 de Abril, ao derrubar a Ditadura, veio, contudo, 
impedir a publicação daquele diploma. Da mesma forma ficou por revelar qual o impacto que, na política 
de habitação económica em meio urbano, teriam as sucessivas medidas de caráter administrativo e 
legislativo, assumidas de 1970 em diante (em correspondência com o que fora projetado para o III Plano 
de Fomento), em matéria de habitação e urbanismo, nomeadamente: criação da Secretaria de Estado do 
Urbanismo e Habitação (novo organismo coordenador da política habitacional) 59, elaboração dos planos 
urbanísticos 60, “lei dos solos”61  e planos de expropriação sistemática aí contidos 62, regime dos planos 
de renovação dos setores urbanos 63.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de habitação económica em meio urbano do Estado autoritário português foi expansiva mas 
não foi um caso de sucesso. Teve uma longa durabilidade, sendo mantida, sem interrupções, pelos 
executivos em todo o ciclo de vida do regime. Foi diversificada quanto aos programas habitacionais 
implementados, quanto à cobertura do território nacional (continente e ilhas) e quanto aos financiadores 
(Governo, câmaras municipais, organismos corporativos e instituições de previdência social, mas 
também a própria banca portuguesa). Atingiu um novo nível de modernização, conseguido, por sua vez, 
pela reorganização do Estado e, em especial, pelas suas novas instituições que operaram também no 
registo de uma nova funcionalidade, doutrinariamente identificada como corporativa. 

Contudo, essa política gerou apenas uma pequena parte da produção de habitações, uma vez que os 
recursos financeiros foram sobretudo canalizados para o mercado livre e especulativo da habitação. 
O crescimento do número de barracas nas principais cidades do País, a partir da década de 1950, e a 
incapacidade das autoridades de conter esse flagelo, é talvez o melhor exemplo da insuficiência dos 
recursos e meios despendidos para contrariar os efeitos negativos do fenómeno do urbanismo, em 
contínua expansão. A intervenção do Estado se, conjunturalmente, solucionou alguns problemas, como 
por exemplo a crise da construção civil, através da concessão de estímulos ao setor, muito subsidiado 
por dinheiros das diversas instituições públicas, criou novos constrangimentos, como o aumento de 
negócios especulativos do terreno, o encarecimento da construção ou o aumento constante das rendas. 
Alicerçados numa complexa produção legislativa, os vários programas habitacionais configuraram a 
tendência para o predomínio das regras de direito público e intervenção da Administração em domínios 
do direito privado, cerceando a propriedade privada e a liberdade negocial e de escolha. 

Na globalidade, a política de habitação económica inserida dentro da peculiar política social do Estado 
Novo não teve o alcance necessário para beneficiar largos extratos da população, de baixos e médios 
rendimentos, como preconizavam os agentes governativos. Ela foi bastante fragmentada e gerou 
exclusões entre os mesmos segmentos de beneficiários. Acabou por fortalecer diferenciações entre 
classes e dentro delas. À semelhança dos regimes políticos anteriores, foi mantida a desigualdade 
entre proprietários senhorios e inquilinos, com maior sentido de proteção destes últimos, os quais, 
alegadamente, o Estado tentava afastar dos perigos da desigualdade económica. 

58. “Parecer n.º 48/X”, 172.
59. Decreto-lei n.º 283/72, de 11 de agosto. Seguiu-se-lhe a reforma da Direção-Geral dos Serviços de Urba-nização (decreto-lei n.º 605/72, de 30 de 

dezembro) e do Fundo de Fomento da Habitação (decretos-leis n.º 473/71 de 6 de novembro, e n.º 583/72, de 30 de dezembro)
60. Decreto-lei n.º 560/71, de 17 de dezembro, e decreto n.º 561/71, da mesma data.
61. Decreto-lei n.º 576/70, de 24 de novembro.
62. Decreto n.º 182/72, de 30 de maio.
63. Decreto-lei n.º 8/73, de 8 de janeiro.
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Por fim, saliente-se que os programas de habitação económica não favoreceram a consolidação do 
projeto corporativo do Estado, contribuindo antes para o aceleramento da sua transformação e evolução 
para uma “economia mista” não muito diferente da que vigorava, na época, na restante Europa Ocidental. 
Tal é indicado pelo recurso a soluções de compromisso entre capitais públicos e privados (presente nas 
construções de renda económica e de renda limitada), logo em meados da década de 1940, mas também 
na abertura à constituição de sociedades cooperativas, estimulada desde finais dos anos de 1960. 

Esse caminho é também sugerido pela dimensão político-legislativa da política de habitação económica, 
ao ter concorrido para dotar a Administração pública (central e local) de novos meios de constrangimento 
indispensáveis ao desenvolvimento da construção (por exemplo, pela consagração da expropriação 
por utilidade pública ou pela introdução da noção do direito de superfície). Este aspeto ajudou ainda a 
fomentar a intervenção das autarquias locais numa política ativa de construção, incluindo na esfera da 
habitação económica. Uma tal modernização trazia, todavia, um significado: a passagem de um Estado 
regulador a um Estado interventor, promotor de distinções institucionais que beneficiaram entidades 
sem representação corporativa e sobre as quais não se procurou fazer qualquer enquadramento na 
orgânica corporativa.
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