
�ani���to

Para t�rmo� �amília, pr�ci�amo� d� ca�a; para trabalhar, pr�ci�amo� d� ca�a; para ��tudar, 
pr�ci�amo� d� ca�a; para �nv�lh�c�r, pr�ci�amo� d� ca�a; para Viv�r com Dignidad� � �m 
Lib�rdad�, pr�ci�amo� d� Ca�a!

O Porta a Porta – Ca�a para Todo�, �ovim�nto p�lo Dir�ito à Habitação, �urg� na ��quência 
do� inac�itáv�i� ob�táculo� qu� a maioria da população, r��id�nt� � trabalhadora �m 
Portugal, �n�r�nta no ac���o � na manut�nção d� uma habitação digna, b�m como d� toda� 
a� p���oa� qu� ��tando numa �ituação mai� vuln�ráv�l, já p�rd�ram inclu�iv� o ac���o a 
��t� dir�ito �undam�ntal.

A� di�iculdad�� impo�ta� no ac���o à habitação colocam diariam�nt� milhar�� d� p���oa� 
�m �ituaçõ�� d� �xtr�ma vuln�rabilidad� �ocial, na inc�rt�za d� �ab�r�m �� o� ��u� 
contrato� d� arr�ndam�nto vão ��r r�novado�, �� � quando vão ��r d��p�jado�, �� � quanto 
a� r�nda� � o� crédito� à habitação vão aum�ntar, v�ndo o ��u �uturo hipot�cado.

O� probl�ma� qu�, hoj�, �� �n�r�ntam na habitação não �ão conjunturai� – ��tamo� p�rant� 
um probl�ma ��trutural � pro�undo �obr� o qual é urg�nt� agir � contra o qual é imp�rativo 
combat�r, �xigindo � con�truindo �oluçõ��.

E�t� não é um probl�ma individual – é um probl�ma d� todo� nó�! Rara ��rá a p���oa ou a 
�amília qu� hoj�, d� nort� a �ul do paí� � ilha�, não �� con�ronta com di�iculdad�� no ac���o a 
uma ca�a ou na manut�nção da �ua habitação. São muito� milhar�� qu� não con��gu�m t�r 
uma ca�a digna ond� viv�r; �ão muito� jov�n� qu� abandonam o �onho d� ��tudar por não 
con��guir�m pagar um quarto para p�rman�c�r; �ão muita� a� �amília� qu� têm d� cab�r 
num �ó quarto; �ão muito� o� trabalhador�� � trabalhadora� qu� �� amontoam �m divi�õ�� 
tran��ormada� �m camarata� ou qu�, impo��ibilitado� d� pagar uma r�nda, �� vê�m 
�orçado� a chamar à rua ca�a!

A� no��a� vida� �ão mai� important�� qu� o� lucro� do� banco�, obtido� com o� juro� do� 
no��o� crédito�, ou qu� o n�gócio ��p�culativo da� r�nda� d� ca�a! Com a no��a vida não �� 
brinca � nó� não admitimo� qu� continu�m a �orçar-no� a adiá-la. É por i��o qu� é n�c���ário 
agir já � todo� junto�!

“Todo� têm dir�ito, para �i � para a �ua �amília, a uma habitação d� dim�n�ão ad�quada, 
�m condiçõ�� d� higi�n� � con�orto � qu� pr���rv� a intimidad� p���oal � a privacidad� 
�amiliar.” – Diz-no� o artigo 65º da no��a Con�tituição! É i�to qu� �xigimo� qu� o Gov�rno 
cumpra � �aça cumprir! 

Para i��o é urg�nt�:
• Diminuir taxa� d� juro � pôr o� banco� a pagar;
• E�tabilizar o� contrato� d� arr�ndam�nto;
• Garantir a r�novação do� actuai� contrato� d� arr�ndam�nto;
• R�nda� comportáv�i� com valor�� r�gulado�;
• Fim do� d��p�jo� ��m alt�rnativa d� habitação digna;
• Combat�r a in�ormalidad� do arr�ndam�nto;
• �ai� habitação pública;
• �ai� alojam�nto público ��tudantil!

É �m torno d��ta� propo�ta� qu� o Porta a Porta – Ca�a para Todo�, �ovim�nto p�lo 
Dir�ito à Habitação, ap�la a qu� todo� � toda� �� unam � �açam do lugar ond� no� 
qu�r�m pôr – a rua – o lugar da luta, atravé� da acção con��qu�nt�, organizada, col�ctiva 
� unida!

P�lo cumprim�nto do artigo 65.º da Con�tituição da R�pública Portugu��a, por �oluçõ�� 
���ctiva� para um probl�ma ��trutural � brutal, qu� ��ja a rua o caminho para conqui�tar o 
dir�ito a t�rmo� a no��a Ca�a!

Somo� o Porta a Porta – Ca�a para Todo�, �ovim�nto p�lo Dir�ito à Habitação, vamo� bat�r à� 
porta� qu� �or�m n�c���ária�, para qu� não haja ninguém ��m porta d� ca�a por ond� �ntrar.



Qu�m �omo�

O movim�nto Porta a Porta – Ca�a para Todo�, �ovim�nto p�lo Dir�ito à Habitação, �urg� do� 
grav�� probl�ma� actualm�nt� �n�r�ntado� p�la maioria da� p���oa� qu� viv�m � trabalham 
�m Portugal no ac���o à habitação.

A cri�� na habitação qu� hoj� �� �n�r�nta não é conjuntural, ant�� ��tamo� p�rant� um 
probl�ma crónico � ��trutural – provocado por ano� � ano� d� d��inv��tim�nto � au�ência d� 
política� pública� ad�quada� à concr�tização do dir�ito d� todo� � toda� a uma habitação 
digna; é imp�rativo � urg�nt� combat�r o probl�ma do ac���o à habitação, con�truindo 
col�ctivam�nt� �oluçõ�� � �xigindo d� qu�m no� gov�rna a adopção d� política� 
v�rdad�iram�nt� con��qu�nt�� na� vida� da� p���oa�!

Somo� um grupo d� cidadão� d� toda� a� idad�� � d� todo o t�rritório nacional, qu�, 
partilhando da di�iculdad� d� mant�r uma habitação digna ou a �la t�r ac���o – ��ja por 
cau�a do brutal aum�nto da� r�nda� ou do aum�nto da� taxa� d� juro no crédito à habitação, 
��ja p�la au�ência d� habitação pública –, v�ndo-�� incapaz d� �az�r �ac� ao� cu�to� com a 
habitação, ��mpr� �ob a “��pada” d� um d��p�jo imin�nt�, d�cidiu juntar-�� � int�rvir para, 
col�ctivam�nt�, con�truir �oluçõ�� � �xigir qu� o dir�ito à habitação ��ja cumprido!

Somo� um movim�nto ab�rto a toda� a� p���oa� � d�mai� movim�nto� qu� qu�iram 
contribuir com a� �ua� opiniõ�� � acção para qu� �� cumpra o qu� ��tá con�agrado na 
Con�tituição da R�pública Portugu��a, no ��u artigo 65.º: “Todo� têm dir�ito, para �i � para a 
�ua �amília, a uma habitação d� dim�n�ão ad�quada, �m condiçõ�� d� higi�n� � con�orto � 
qu� pr���rv� a intimidad� p���oal � a
privacidad� �amiliar."

Exigimo� qu� �� cumpra � �aça cumprir a Con�tituição da R�pública!

Contando com a participação d� toda� � todo�, qu�r�mo� d���nvolv�r uma acção 
con��qu�nt� para qu� �� torn� r�alidad� o dir�ito univ�r�al a viv�r uma vida digna – o qu� �ó 
é po��ív�l �� toda� a� p���oa� tiv�r�m ac���o a uma ca�a digna, d� dim�n�ão ad�quada, 
�alúbr� � con�ortáv�l! 

Ap�lamo�, por i��o, qu� todo� � toda� �açamo� do �ítio para ond� no� qu�r�m mandar – a rua 
– o caminho para alcançar o dir�ito d� todo� a uma ca�a!

Por �oluçõ�� qu� r��pondam com urgência à� p���oa� qu� hoj� �o�r�m com o �norm� 
aum�nto d� pr�ço� – qu�r da� r�nda� qu�r do� �mpré�timo� –; por �oluçõ�� ��truturai� qu� 
garantam a concr�tização do dir�ito à habitação para a� actuai� � �utura� g�raçõ��; p�lo 
cumprim�nto da l�i � da Con�tituição da R�pública Portugu��a; vamo� bat�r à� porta� qu� 
�or�m n�c���ária�, para qu� não haja ninguém ��m porta d� ca�a por ond� �ntrar!



O qu� qu�r�mo�

R��p�ito para a� p���oa� qu�, trabalhando uma vida int�ira ou ��tando �m início d� vida, 
��tão a ��r imp�dida� do dir�ito a viv�r numa ca�a qu� t�nha a� d�vida� condiçõ�� d� 
habitabilidad� � �alubridad�.

O E�tado não �� pod� d�mitir da� �ua� r��pon�abilidad�� � r�m�t�r para a “mão invi�ív�l” do
m�rcado a d�ci�ão �obr� o dir�ito inali�náv�l a uma habitação. São pr�ci�a� política� 
pública� qu�
garantam:

• A promoção � aum�nto do parqu� público habitacional �m Portugal: é urg�nt� mai� 
habitação pública � mai� alojam�nto público ��tudantil;

• Qu� a� taxa� d� juro� no� �mpré�timo� baix�m ���ctivam�nt�, d�v�ndo ��r o� lucro� – � 
não a população – a pagar a� opçõ�� do Banco C�ntral Europ�u!;

• Travar o aum�nto da� r�nda� atravé� da �ua r�gulação, ad�quando-a� ao� r�ndim�nto� 
da� p���oa�;

• A ��tabilidad� no� contrato� d� arr�ndam�nto � a r�novação garantida do� contrato�
actualm�nt� �m vigor;

• O combat� ���ctivo à in�ormalidad� no arr�ndam�nto;

• O �im, d� uma v�z por todo�, do� d��p�jo� ��m alt�rnativa habitacional digna.

É �m torno d��ta� propo�ta� qu� o Porta a Porta – Ca�a para Todo�, �ovim�nto p�lo Dir�ito à 
Habitação, ap�la a qu� todo� � toda� �� unam � lut�m p�la concr�tização do dir�ito 
�undam�ntal à habitação, um dir�ito qu� é no��o!


