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INTRODUÇÃO
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Esta comunicação incide sobre um tema – cidade difusa – reconhecidamente vasto e alvo de
inúmeras perspectivas e abordagens. Neste sentido, não será utilizada uma visão segmentada
do fenómeno em causa, mais sim uma visão mais generalista e enquadradora de um dos
factores explicativos da urbanização difusa – a proliferação da segunda residência.
Nas últimas décadas temos assistido a um conjunto de transformações tecnológicas,
económicas, sociais e políticas que têm influenciado as configurações territoriais do sistema
urbano. O processo de crescimento das aglomerações urbanas, associado ao alargamento dos
perímetros urbanos, permitiram configurar tecidos urbanos com um padrão mais disperso e
descontínuo, muito dependente das acessibilidades e do modo de transporte individual. Estas
transformações têm constituído um grande desafio para o ordenamento do território e para o
desenvolvimento urbano.
O crescimento do número de alojamentos per capita nos últimos trinta anos, não só em Portugal
como noutros países da União Europeia, tem tido repercussões no Ordenamento do Território
uma vez que ocorreram modificações no modo de consumo e de apropriação do espaço.
A construção de novas habitações, nomeadamente de forma descontrolada e ilegal, como é o
caso das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e do aumento desenfreado de alojamentos
de uso sazonal, também têm potencializado o alargamento desordenado dos perímetros
urbanos em torno dos principais centros urbanos, e assim contribuído para proliferação do
fenómeno da urbanização difusa.
Na primeira parte desta comunicação pretende-se, não só, identificar as características da
urbanização difusa e clarificar alguns conceitos que lhe estão subjacentes, como identificar qual
o papel da segunda residência para este fenómeno; na segunda parte será realizado um breve
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enquadramento da evolução da segunda residência em Portugal e na terceira parte serão
identificadas algumas das características da ocupação do solo e do parque habitacional da Área
Metropolitana de Lisboa, de modo a ilustrar o contributo da segunda residência para o
desenvolvimento de uma urbanização difusa.

1. DA IDENTIFICAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE CONCEITOS

1.1. Urbanização difusa
Segundo GASPAR et al (2000: 10), “a urbanização constitui um processo complexo que
envolve vertentes humanas, sociais e territoriais, traduzindo-se numa alteração do modo de
vida, com a assunção de novos valores, novos comportamentos, em que revelam novos tipos e
formas de consumo, e a que vão corresponder por seu turno novas formas de habitar. Estas
correspondem, ao longo da multimilenária história urbana, a cidades, nas suas várias tipologias,
decorrentes das circunstâncias geográficas, históricas, sociais e económicas”.
Nos “bastidores” destas novas formas de habitar que tendem para a dispersão do povoamento,
estão um conjunto de factores. Para além das transformações sociais e económicas das
famílias, da complexidade técnico-social das actividades, das modificações do modo de
estruturação do tempo (desde o tempo de produção, ao tempo de livre e de lazer), a expansão
da cultura urbana associadas às melhorias dos transportes e das comunicações alteraram o
significado das distâncias e as próprias formas de habitar e de ocupação do território. A procura
de espaço foi-se intensificando. Os limites das cidades foram sendo diluídos, os subúrbios
ocupados, os espaços periurbanos e rurbanos alargados e a urbanização difusa moldando a
paisagem.
Para além de outras obras, segundo DOMINGUES (1999: 44), a Disappearing City de Peter
Hall (1990), a Edge City de J. Garreau (1991), a 100 Mile City de Deyan Sudjic (1992), a
Fractured Metropolis de Jonathan Barnet (1995), a Metropolis de François Ascher (1995), ou a
Ipercittà de André Corboz (1994) interpretam a nova cidade-região, produzida a partir da
expansão territorial e da diluição dos limites das áreas metropolitanas.
Segundo a American Planning Association2, entende-se por urbanização difusa (ou crescimento
urbano descontrolado): um processo de crescimento e de desenvolvimento de conjuntos
urbanos de forma pouco controlada, normalmente de baixa densidade em áreas anteriormente
rurais e com uma relativa proximidade a áreas urbanas, equipamentos e infra-estruturas. Neste
sentido, o debate coloca-se sobretudo em torno da densidade da ocupação do território e na
oposição entre a “cidade compacta” e a “cidade difusa”. Com a “explosão urbana”, a cidade
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tradicional foi perdendo a sua compactação em prole de um mosaico heterogéneo de tecidos
urbanos em espontânea expansão territorial.
Um dos exemplos de uma forma típica de desenvolvimento suburbano é o “urban sprawl” que
corresponde a uma forma dominante de urbanização dispersa do território nos Estados Unidos
da América. Segundo GILLHAM (2002: 3), “Our contemporany metropolitan areas have been
widely described as a vast horizontal world of places and thing that are accessible only through
relentless driving” e quando falamos em sprawl falamos em locais a mais de 30 km de distância
através de transporte privado, podendo assim atingir “The Limitless city”.
Ao longo dos tempos a cidade difusa, tem sido alvo de várias críticas, nomeadamente o facto
de implicar um aumento da ocupação do solo, necessidades de serviços públicos e de
transportes dispendiosos... No entanto, os norte americanos apreciam o espaço aberto, a
possibilidade de serem proprietários das suas casas, estando dispostos a gastar mais
rendimentos na habitação e nas deslocações (LYNCH, 1981; ed. port. 1999: 376).
Mas, será que a essência do debate é entre a cidade densa e a menos densa. Segundo LYNCH
(LYNCH, 1981; ed. port. 1999: 377), “só ocasionalmente se têm defendido as virtudes do
crescimento disseminado, que proporcione espaços para a flexibilidade e para o
preenchimento, ao passo que o desenvolvimento contínuo produz áreas monolíticas de uma só
época”. Se, por um lado, temos os defensores da “cidade compacta” que implica minimizar a
extensão das superfícies urbanizadas mediante uma política de localização e de urbanização
planeada, por outro, temos os defensores da cidade menos densa que privilegia a ocupação do
território na horizontal, cujo desenvolvimento poderá ser planeado (ex. urban sprawl ou
urbanização dispersa) ou desordenado, estando este último, associado ao fenómeno da
urbanização difusa. Contudo, na realidade, estas duas formas de ocupação do território
coexistem e cada uma apresenta as suas vantagens e desvantagens associadas, não só, às
características dos territórios como aos ideais dos planeadores urbanos.
As descontinuidades na forma de ocupação do território estão, sobretudo, associadas ao
carácter dinâmico do mercado da habitação e da afirmação do sector imobiliário. Neste
contexto, destaca-se sobretudo a duplicação de casa e o segmento dos alojamentos para uso
sazonal, cuja dinâmica de crescimento e de ocupação do território, associada a determinadas
políticas urbanísticas tem contribuído para a expansão da urbanização difusa.

1.2. Segunda residência
Desde a Antiguidade Clássica que as elites Gregas e Romanas tinham, afastada da “urb”, uma
outra casa para a dedicação exclusiva ao ócio, por vezes destinadas à prática do termalismo.
Na Idade Média, os reis construíam casas residenciais de uso sazonal, afastadas das cortes,
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nas montanhas, junto dos rios ou lagoas, onde praticavam os desportos tradicionais da caça e
pesca, ao mesmo tempo que serviam de refugio das epidemias que periodicamente atingiam as
cidades (COLÁS, 2003). Com o Renascimento este fenómeno conheceu um relativo aumento.
Mas, foi após a Segunda Guerra Mundial que o fenómeno da residência secundária teve um
grande surto de desenvolvimento e difusão. Destacando-se o carácter dual da evolução
tecnológica dos transportes e das telecomunicações sobre o povoamento. Se por um lado,
existem motivações que estimulam a população activa a viver nas cidades, onde há oferta de
equipamentos e serviços básicos, por outro, face à melhoria das acessibilidades e ao aumento
da mobilidade, a população urbana também alimenta, simultaneamente, a procura de formas de
povoamento periurbano ou rurbano, das quais se destacam as segundas residências.
Um dos primeiros problemas associados ao conceito em análise prende-se com a diversidade
das utilizações e das terminologias (segunda residência, residência secundária, alojamentos de
uso sazonal…) o que dificulta a identificação e tipificação do fenómeno. Apesar da “residência
secundária” ser a terminologia mais utilizada, actualmente as residências deixaram de ter uma
frequência exclusivamente sazonal e temporária associada ao ócio, passando a ter um papel de
complemento à residência principal, sendo mesmo utilizada com maior frequência e ao longo do
tempo de trabalho, daí a opção pela utilização da terminologia “segunda residência”.
Aos níveis europeu e nacional, para além da existência de definições oficiais mais genéricas
(como as utilizadas nos recenseamentos da população e habitação) existem outras com um
carácter mais específico, apresentadas por alguns investigadores na matéria.
Em França e Espanha, desde 1960 que são referenciadas estatisticamente as residências
secundárias. Os Censos de la Población y Viviendas definem este conceito como: “viviendas
que se construyen en lugares de veraneo o de temporada y que normalmente sólo se utilizan en
ese tiempo. (...) vivienda destinada al ocio, localizada en un espaco recreacional y ocupada
únicamente una parte del año” (COLÁS, 2003: 28).
Em 1962, o Institut National de la Statistique et des Études Economiques (INSEE) considerava
residência secundária: “os alojamentos cujos utilizadores as ocupam por curtos períodos do
ano, incluindo-se nesta categoria as casas de férias e apartamentos mobilados com fins
turísticos, incluindo os hotéis” (CLOUT referido por CALDEIRA, 1995: 18). Este conceito tem se
mantido até aos dias de hoje, e perante a dificuldade em estabelecer a distinção entre os
“alojamentos ocasionais” e residências secundárias resolveram integrá-los na mesma categoria.
Em Portugal, só a partir de 1981, o Recenseamento Geral da População e Habitação começa a
contabilizar as residências de uso sazonal e com ocupante ausente, não utilizando a expressão
residências secundárias. O Instituto Nacional de Estatística define as primeiras como sendo
alojamentos familiares ocupados, que são utilizados periodicamente e onde ninguém tem a sua
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residência habitual. As segundas são alojamentos familiares ocupados, pertencentes a
indivíduos que nele deixaram de ter a sua residência habitual e que estão ausentes por longos
períodos, como os emigrantes ou outras pessoas residentes no país. (CALDEIRA, 1995: 19).
Com os Censos 2001, a designação de alojamento familiar com ocupação ausente deixou de
aparecer nos quadros estatísticos e foi incluída na categoria de alojamentos familiares de uso
sazonal ou secundário, existindo assim, pela primeira vez a designação de “secundária”.
Contudo, é importante termos consciência que se trata de um indicador que deve ser
considerado com alguma reserva, pois para além de incluir alojamentos simplesmente para
investimento, inclui também casas de emigrantes, contribuindo para que os valores
apresentados no Recenseamento se tornem superiores ao número efectivo de segundas
residências.
Para além disso, estas assumem diferentes tipologias que não estão identificadas nas fontes
estatísticas, mas cujo conhecimento seria extremamente importante para a gestão e
ordenamento do território.
A primeira proposta em Portugal de tipologias de habitações secundárias foi apresentada por
Fernanda Cravidão (CRAVIDÃO, 1989: 23) que identificou seis categorias: i) residências legais
e residências clandestinas (estas últimas dificultaram quase sempre planos de ordenamento do
território); ii) residências do litoral e residências do interior, iii) residências de fins-de-semana, iv)
residências de férias, v) antigas propriedades familiares (ligadas ao êxodo rural) e vi) residência
de investimento imobiliário e aluguer.
Assim, perante um excerto da variedade de tipologias existentes, torna-se difícil estabelecer
uma definição. Daí o facto desta multiplicidade de habitações associada a um crescimento
urbano descontrolado, tenha contribuído para a cidade difusa.

1.3. Perímetros urbanos
É do conhecimento de todos a existência de dificuldades acrescidas no planeamento e no
licenciamento de actividades que decorrem do fenómeno de concentração, atracção e
dispersão da população. Para além disso, este fenómeno é caracterizado por uma grande
variedade de situações claramente diferenciadas concentração versus dispersão, não só na
localização habitacional como na localização de serviços e equipamentos, que em termos
práticos são de difícil controlo e regulamentação.
O que se entende por perímetro urbano? Corresponde a uma linha poligonal fechada que nos
instrumentos de gestão territorial vinculativos para os particulares, delimita o solo qualificado
como urbano que resulta da identificação dos solos urbanizados, solos cuja urbanização seja
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possível programar e pelos solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do
sistema urbano (DGOTDU, 2005: 263).
A “cidade difusa” corresponde ao oposto do pretendido com os perímetros urbanos – a “cidade
compacta” – a continuidade do espaço intensamente ocupado com construções e a
contiguidade a espaços canais distribuidores e infra - estruturados.
Contudo, o estabelecimento de perímetros urbanos, per si, não impede o crescimento
desordenado, a fragmentação e o amorfismo do tecido urbano (PARDAL et al 1998: 147). Se a
sua intenção era controlar a urbanização – ocupação contida às áreas localizadas no seu
interior – o que se verifica é que as construções ocorrem de igual forma no seu exterior,
retirando a eficácia como conceito e como instrumento de ordenamento do território.

2. A HABITAÇÃO E SUAS TENDÊNCIAS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM PORTUGAL

2.1. A expansão do parque habitacional
De acordo com os dados fornecidos desde o primeiro Recenseamento da População e da
Habitação (1970), é possível constatar fortes dinâmicas no sector da habitação, principalmente
nas últimas duas décadas.
Ao comparar o número de alojamentos clássicos face ao número de famílias, confrontamo-nos
com um aumento do excedente de alojamentos face ao número de famílias residentes (fig.1).
Em 1970, o número de famílias, apesar de ligeiro, excedia o número de alojamentos existentes,
tendência que se foi invertendo rapidamente nas décadas seguintes, com um ritmo de
crescimento dos alojamentos bastante superior ao das famílias acompanhado pelo contexto de
recessão demográfica nos anos sessenta.
Figura 1 – Evolução do número de famílias e alojamentos clássicos em Portugal (1970-2001)
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1970, 1981, 1991 e 2001
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No entanto, a partir de 1975, com o retorno dos portugueses das ex-colónias e também com o
início do retorno dos emigrantes europeus, ocorreu um aumento populacional concentrado no
tempo, gerando um súbito aumento da pressão sobre o mercado de habitação. Um dos
resultados desta situação foi a aceleração da construção de novos alojamentos com uma
componente de construção de génese ilegal (DGOTDU, 2004).
Avaliando o rácio entre alojamentos e famílias em 2001, existiam em Portugal, juntamente com
Espanha, uma média de 1,4 alojamentos por família, um valor muito acima dos restantes
países, o que traduz um maior peso relativo dos alojamentos de residência não habitual
(alojamentos de uso sazonal e alojamentos vagos) (RODRIGUES, 2002: 3) (fig. 2 e 3).

Figura 2 – Número de alojamentos por família em 2001
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Fonte: RODRIGUES, 2002

Figura 3 – Estrutura dos alojamentos clássicos em Portugal, segundo a forma
de ocupação entre 1981 e 2001
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1981, 1991 e 2001
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Figura 4 – Variação dos alojamentos por concelho de Portugal (1991 e 2001)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1991 e 2001

Analisando a variação concelhia dos alojamentos em Portugal, entre 1991 e 2001, verifica-se
que o crescimento do número de alojamentos foi generalizado embora, com variações mais
significativas no litoral (fig.4). Os maiores acréscimos de alojamentos estendem-se ao longo de
várias eixos: de Caminha a Aveiro (destacando-se com acréscimos de 37% os concelhos da
envolvente do Porto e a norte, Braga e Esposende); passando por Leiria, Marinha-Grande; da
Área Metropolitana de Lisboa ao litoral Alentejano (excepto Alcácer do Sal) e no Algarve,
nomeadamente os concelhos de Lagos, Albufeira, São Brás de Alportel e Vila Real de Santo
António. No interior destacam-se pela positiva as variações ocorridas em Bragança, Vila Real e
Viseu.
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Em relação às Regiões Autónomas, podemos identificar dois tipos de comportamentos: por um
lado, os concelhos da Região Autónoma dos Açores com um parque habitacional estável e por
outro os concelhos da Madeira com comportamentos variáveis, destacando-se a perda de
alojamentos no concelho de Santana e o

Figura 5 – Tipologia dos fogos concluídos em
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Portugal (2004)

destacando-se Santa Cruz com 37%.
Esta variação regional traduz realidades que
permitem distinguir as pressões que têm
vindo a ser exercidas sobre o território. Por
um lado, o crescimento nas áreas de maior
densidade, resultou da procura de alojamento
para primeira habitação; por outro nas áreas
litorais alentejanas e algarvias, a procura foi
sobretudo, de alojamentos para segunda
habitação, e uma terceira situação que resulta

Fonte: INE, Estatísticas da Construção e Habitação - 2004

da procura de alojamento por parte dos habitantes dos territórios rurais que migram para as
cidades médias mais próximas. A esta última situação acresce a procura induzida pela
localização em algumas dessas cidades de equipamentos de nível regional e supra-regional,
que atraem população de outras áreas do país, como seja o exemplo da instalação de unidades
de ensino superior (ex. Instituto Superior Politécnico de Viseu, a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro…) (DGOTDU, 2004: 88).
Ao analisarmos as tipologias, verifica-se em todo o país a predominância dos fogos com
tipologias T2 e T3, com valores que variam entre os 66% do total de fogos no Algarve e os 82%
na Madeira (fig.5). A tipologia T1 apresenta maior expressão no Algarve (19,8%) e as tipologias
T4 e T5 ou superior com uma representação inferior a 20% em todas as regiões, à excepção
dos Açores com 22%. Em termos de entidades investidoras no sector da habitação, continua a
ser dominante a iniciativa do sector privado (particulares e empresas privadas) que representam
cerca de 98% dos fogos concluídos em 2004 (INE, 2005).

2.2. Alojamentos de uso sazonal
A forte expansão do parque habitacional deveu-se essencialmente ao crescimento dos
alojamentos de uso sazonal com um ritmo muito superior ao total de alojamentos (40,2% contra
20,5%) (INE, 2002a: 30).
Por sua vez, o crescimento dos alojamentos de uso sazonal deve-se, sobretudo, há
generalização do acesso à habitação própria (que representa 76% dos alojamentos em 2001)
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relacionado com as facilidades de acesso ao crédito, seja pela simplificação dos processos de
concessão de crédito, seja pelas baixas taxas de juro, o que corresponde, por sua vez, a um
aumento dos encargos inerentes à sua aquisição (RODRIGUES, 2002: 13). Estas “facilidades”
contribuíram para o redireccionar da procura de habitação para o mercado da aquisição em
detrimento do mercado do arrendamento. Para além disso, a importância desta situação resulta
não só da aquisição para uso próprio como da simples passagem do aforro na terra para a
habitação, podendo estar também relacionada com a expansão da oferta do mercado turístico
residencial.
Figura 6 – Variação do número de alojamentos de
uso sazonal por concelho da Região Autónoma
dos Açores (1991-2001)

Figura 7 – Variação do número de alojamentos
de uso sazonal por concelho da Região
Autónoma da Madeira (1991-2001)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1991 e 2001

Na análise territorial da variação do número de alojamentos sazonais é possível definir um
padrão territorial, muito semelhante à variação do número total de alojamentos, como seria de
esperar, comprovando a importância deste segmento da habitação na dinâmica do parque
habitacional e na própria configuração da “cidade difusa”. Podemos assim, identificar cinco
agrupamentos de concelhos com base na variação do número de alojamentos de uso sazonal
(figuras 6, 7 e 8):
i)

Concelhos com as perdas mais elevadas de alojamento sazonal (inferior a -10%)
correspondem às Regiões Autónomas – destacando-se nos Açores, a ilha do Corvo
com uma perda de -68%, Horta, Vila do Porto e na Madeira, Ponta do Sol (- 41,7%) e
também São Vicente e Porto Moniz;

ii)

Concelhos com perdas ligeiras (1 a 6,5%) – Penamacor, Figueira de Castelo
Rodrigo, Mesão Frio…

iii)

Concelhos com acréscimos ligeiros (até 30%) são o agrupamento dominante em
Portugal – Aljustrel, Loulé, Alcácer do Sal, Lisboa, Oeiras, Idanha-a-Nova, Viana do
Castelo, Calheta…
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iv)

Concelhos com acréscimos elevados (30 a 60%) – Bragança, Caminha, Braga, Maia,
Sintra, Sesimbra, Vila Real de Santo António, Santa Cruz na Região Autónoma da
Madeira…

v)

Concelhos com acréscimos muito elevados (superior a 60%) – destaca-se Lages das
Flores como o concelho com o valor mais elevado (113,5%), Funchal, Porto Santo,
Maia, Albufeira…

Figura 8 – Variação do número de alojamentos de uso sazonal por concelho de Portugal
continental (1991-2001)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1991 e 2001
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3. AS TENDÊNCIAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

3.1. Ocupação do solo na Área Metropolitana de Lisboa
O forte ritmo de crescimento da construção de habitação nas cidades, associado muitas vezes
a uma expansão desordenada das mesmas, provoca, evidentemente, consequências graves na
ocupação do solo.
A Carta CORINE Land Cover3 apresenta uma referenciação cartográfica que permite analisar a
afectação do solo para determinados usos, embora os critérios de classificação da ocupação do
solo adoptados nestas cartas não correspondam, em rigor, às classes de espaços definidas nos
vários Planos Directores Municipais. Contudo, a sua análise poderá fornecer resultados
interessantes.
Neste sentido, se compararmos as Cartas de 1990 e 2000 (fig.9) sobre a Área Metropolitana de
Lisboa (AML), facilmente identificamos a expansão das áreas urbanas em detrimento de áreas
verdes (desde áreas de floresta e pastagens a áreas agrícolas). Para além disso, segundo o
PROTAML, o padrão de ocupação do solo desta Área Metropolitana é muito complexo e de
carácter desordenado e fragmentado, incluindo várias formas de ocupação e usos, funções e
tipologias de edificações.
Se por um lado, temos as áreas urbanas mais densas localizadas na envolvente da cidade de
Lisboa e com prolongamento pela linha de Cascais, Sintra e Vila Franca de Xira. Por outro,
temos uma “expansão pulverizada” pelo território metropolitano de pequenas áreas urbanas
afastadas dos grandes centros urbanos, não só a norte, no concelho de Mafra, como na
Península da Setúbal. Esta configuração traduz formas de crescimento associadas, sobretudo,
ao desenvolvimento de infra-estruturas de transporte, nomeadamente rodoviário.
Se considerarmos as variáveis distância e densidade de ocupação identificamos o efeito
“distância ao centro polarizador” exercido por “Lisboa Cidade”.

3

Trata-se de carta temática de ocupação do solo para toda a Europa (CLC90), com base em
interpretação visual de imagens de satélite.
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Figura 9 – Área Metropolitana de Lisboa e CORINE Land Cover

1990

2000

Fonte: IGP, Corine Land Cover 1990 e Instituto do Ambiente, Corine Land Cover 2000

Em complemento, através da figura 10 podemos constatar de forma mais nítida as
classificações de ocupação do solo na AML, destacando em torno da área multifuncional
residencial e terciária metropolitana e dos diversos núcleos urbanos consolidados, a
disseminação de áreas de habitação plurifamiliar e unifamiliar por todo o território metropolitano
e com tendências de expansão face à proximidade das áreas para loteamentos, indiciando
elevados níveis de pressão construtiva sobre os concelhos da AML. Para além de ser notória a
pressão exercida destas áreas urbanas sobre as áreas verdes, florestais e agrícolas cujo valor
paisagístico é uma das principais razões do “sobejo” de especulação imobiliária.
Face a estas pressões, torna-se cada vez mais necessário um maior “controlo” sobre os usos e
as transformações de uso do solo, principalmente, nos espaços exteriores aos perímetros
urbanos, mesmo estando consciente da necessidade de ajustamento da estrutura física às
13
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exigências das actividades e à capacidade de resposta à procura de solo por parte dos agentes
imobiliários. Estes últimos, com os seus intuitos especulativos procuram não só a aprovação de
usos urbanos em terrenos não urbanos, como locais de grande valor ambiental e paisagístico
que constituem uma mais valia para a construção de segundas residências.

Figura 10 – O Uso do solo na Área Metropolitana de Lisboa

Fonte: e-GEO - Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional, 2001

3.2. O Parque habitacional na Área Metropolitana de Lisboa
A construção é um fenómeno territorializado e como tal é necessário analisá-lo, não só
isoladamente, mas enquadrado na região onde está integrado, principalmente, perante o facto
das dinâmicas do parque habitacional da AML serem muito interessantes pela diversidade de
realidades inter e intra-concelhias (INE, 2002a).
Os maiores crescimentos de alojamentos tendem a concentrar-se numa coroa exterior ao
concelho de Lisboa (fig.11). Destacando-se, com valores superiores a 25%, a maioria das
freguesias do concelho de Cascais, Sintra, Mafra e na margem sul, os concelhos de Almada,
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Alcochete, Montijo e as freguesias da Quinta do Conde em Sesimbra, de Azeitão em Setúbal e
da Quinta do Anjo em Palmela, entre outras. Na maioria dos casos as áreas de maior expansão
do parque habitacional tendem a ser coincidentes com as de crescimento populacional mais
elevado, existindo, contudo, um número considerável de freguesias que apesar de registar
diminuições na população residente, apresenta, em simultâneo, aumentos no número de
alojamentos. Importa ainda, destacar a diversidade de realidades intra-concelhias de Lisboa
que apresenta, por um lado, as freguesias mais antigas do concelho com crescimentos
negativos e por outro, crescimentos superiores a 25% nas freguesias limítrofes (ex. Carnide,
Charneca, Lumiar, Santa Maria dos Olivais…), associados ao desenvolvimento de novas
urbanizações entre 1991 e 2001, tais como a Alta de Lisboa e o Parque Expo.
Com base na figura 12, podemos identificar o excesso de alojamentos face ao número de
famílias residentes nas freguesias da AML que apresenta uma concentração ao longo da faixa
litoral, indiciando uma forte presença de alojamentos de uso sazonal, nomeadamente as
residências de praia; e para as freguesias mais afastadas do litoral e dos centros urbanos na
envolvente da cidade Lisboa poderá ser explicado por residências secundárias de fim-desemana, de férias ou mesmo por alojamentos não ocupados, por motivos de emigração da
população ou fruto de investimentos/aforro em habitação própria.

Figura 11 – Taxa de crescimento dos alojamentos, por freguesia
da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1991-2001)

Extraído de: INE, 2001
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Figura 12 – Estimativa de excedente de alojamentos na Região de Lisboa e Vale do Tejo (2001)

Extraído de: INE, 2001

A análise dos edifícios recenseados em 2001, segundo a época de construção (fig.13) é
também elucidativa da expansão da habitação na AML, uma vez que 45% dos edifícios foram
construídos após 1981, dos quais cerca de 15% na última década. Os concelhos de Sesimbra,
Seixal, Mafra e Palmela apresentam o parque habitacional mais jovem com mais de 50% dos
alojamentos construídos após a década de oitenta.

Figura 13 – Edifícios segundo a época de construção na AML
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001
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Entre 1994 e 2001, o número de novos fogos licenciados para habitação na AML registou um
aumento de 6,8%. Contudo, nos últimos anos esta tendência inverteu-se, tendo-se registado
entre 2001 e 2004 uma diminuição de -34,7%.
Quanto às características dos novos fogos, apresentam valores médios de divisões por fogo
inferiores à média nacional (4,8 na AML e 5,2 em Portugal), em termos de área habitável
corresponde a 19m2 por divisão (superior à média nacional – 17,7m2) e cerca de 4 pavimentos
por edifício, correspondendo ao valor médio nacional. Contudo, existem disparidades entre os
diferentes concelhos da AML. Se por um lado temos os concelhos da Área Metropolitana Norte
com valores superiores a 4 pavimentos por edifício, o mesmo não acontece na Margem Sul,
onde os valores são inferiores, nomeadamente em Setúbal e Sesimbra com 2,3 e 2,4
pavimentos por edifício, correspondendo a moradias a principal forma de edificação.
Na realidade, a intensificação da pressão construtiva e dos processos de urbanização
desregrados e disseminados no território muito têm contribuído para a expansão do fenómeno
da urbanização difusa. De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área
Metropolitana de Lisboa (PROTAML), a edificação dispersa é um fenómeno com dimensão
apreciável AML, correspondendo a funções habitacionais não só de primeira como de segunda
residência.
Neste sentido, tendo em conta as figuras 14 e 15 é possível identificar uma interessante
distribuição territorial dos alojamentos de uso sazonal. Em 1991, era notória a distribuição deste
tipo de alojamentos ao longo das freguesias do litoral (associado às casas de praia) e eram
várias as freguesias a atingir valores superiores a 50%, das quais se destacam: Costa da
Caparica (68%), Carvoeira (63%), Ericeira (57%), Charneca da Caparica (52,8%) e Sesimbra –
Castelo (52,4%). Em 2001, verificou-se um aumento do peso dos alojamentos de uso sazonal
na maioria das freguesias da AML, sobretudo na Península de Setúbal (à excepção de St. Isidro
de Pegões e Arrentela). Contudo têm surgido novas dinâmicas, associadas não só à diminuição
do crescimento de alojamentos de uso sazonal em freguesias com valores importantes no
passado (ex. Costa e Charneca da Caparica…) e que poderá estar associada a transformações
de residências secundárias em residências principais; como ao aumento do número de
alojamentos com este tipo de uso em freguesias do centro da cidade de Lisboa, uma vez que
em 2001, mais de quinze freguesias ultrapassaram os 10% de alojamentos de uso sazonal
(ex. Mercês com 14%, S. João de Deus com 13%, St. Justa e S. Jorge de Arroios com 12%,
etc). Fenómeno muito interessante que merece um estudo mais aprofundado.
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Figura 14 – Alojamentos de uso sazonal por freguesia da Área Metropolitana de Lisboa (1991)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1991

Figura 15 – Alojamentos de uso sazonal por freguesia da Área Metropolitana de Lisboa (2001)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“A dinâmica do sector da habitação está intimamente associada ao processo de urbanização,
reflectindo não só uma maior pressão sobre o uso do solo mas também uma mudança
económica e social no padrão de vida das famílias” (DGOTDU, 2004: 9). Este processo de
urbanização tem seguido, muitas vezes, um modelo difuso que gera, não só, modelos
insustentáveis de organização territorial, nomeadamente face à gestão dos recursos, à dotação
de infra-estruturas básicas e à prestação de serviços, como crises de identidade territorial.
Apesar do conceito de “cidade difusa” não estar estabilizado, em termos das suas
características funcionais e morfológicas é várias vezes entendido como sinónimo de um
modelo de uma cidade dispersa. Contudo, a “cidade dispersa” corresponde a uma forma de
povoamento planeada, com um processo de crescimento muito rápido e extenso dominante nos
EUA e que não deverá ser confundida com um processo de urbanização difuso que ocorre em
resultado de crescimentos desordenados e associados a formas centrífugas de urbanização,
territorialmente disseminadas e não homogéneas, ou seja, com localizações aleatórias.
Associada à pressão dos crescimentos urbanos difusos, existe um mercado de solos ainda
excessivamente liberalizado, onde actuam diversos agentes (o Estado, o proprietário, o
promotor imobiliário e o utilizador) com diferentes objectivos, originando incompatibilidades e
conflitos no processo de planeamento e ordenamento.
Face às tendências subjacentes ao sector da habitação, é possível identificar a necessidade de
apostar na qualidade (não tanto da construção dos edifícios, uma vez que esta tem verificado
melhorias significativas, mas sim na qualidade do espaço urbano) e não tanto na quantidade, de
modo a contrariar as tendências desenvolvidas ao longo dos últimos anos, em que a oferta de
novos alojamentos está desarticulada das características da procura, favorecendo a construção
de novas habitações, em detrimento da requalificação urbana. É também necessário apostar na
orientação e organização do investimento no imobiliário, de modo a desmotivar a expectância
face ao desejo de propriedade imobiliária e à especulação. Para além disso, em algumas
regiões da União Europeia têm sido aplicadas medidas de urbanização inovadoras, tais como o
projecto de “cidade compacta” nos Países Baixos, lançamento de “reciclagem de solo” na
Alemanha e no Reino Unido, entre outras medidas (CE, 1999: 66).
No processo de expansão urbana, a difusão do fenómeno da segunda habitação de forma
territorialmente disseminada tem constituído um dos problemas para o ordenamento do
território, principalmente porque tornando-se o território um bem escasso, a competição pelo
território vai sendo cada vez mais intensa.
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