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Estrutura da apresentação

• Introdução geral às Políticas de Habitação (PH) e de 

Planeamento Urbano (PU) 

• A importância do Planeamento Urbano para a provisão de 

habitação económica 

– Estudo de caso: Évora 

• Questões/ debate

• O presente e o futuro da habitação e do planeamento 

urbano em PT. 

• Questões/ debate



Introdução Geral

• A especificidade das PH e do PU 

• Políticas públicas conduzidas por 

instituições de âmbito nacional, regional e 

local

• Implementadas através de programas, 

projetos, legislação, práticas sociais



Introdução Geral

• PH: política setorial com incidência na 

organização do território

– Programa das Casas Económicas, Programa 

PER, etc.

• PU: política transversal que visa a gestão e 

o desenvolvimento do território



Introdução Geral

• A atividade do planeamento urbano (planos, 

licenciamento) regula a quantidade e a 

localização de solo urbanizável.

• Afetando, por isso, o solo disponível para a  

construção de habitação acessível aos vários 

grupos sociais.



Estudos de análise comparada

• Políticas de planeamento e de habitação

– trajetórias de convergência ou de divergência? 

– análise entre países / entre cidades …





Introdução Geral



Introdução Geral



Metrópoles entre a coesão e a 

fragmentação socio-espacial
Causas

• A natureza 
global dos 
investimentos 
privados e dos 
fluxos 
migratórios

• + foco na 
competitividad
e económica

• - na coesão 
socio-territorial

Evidências

• A natureza 
multidimension
al dos 
problemas 
urbanos

• O aumento dos 
preços da 
habitação e da 
exclusão e 
segregação 
socio-espacial

• As políticas 
neoliberais 

• A necessidade 
de discutir: 
quem ganha? 
quem perde, 
em que 
contextos e 
porquê?



O planeamento do território

• Influencia a distribuição da população e das 

atividades / funções (ex. residencial, económica)

• Deve considerar as necessidades/ interesses das 

gerações atuais e futuras.

• A sustentabilidade ambiental, a eficiência 

energética

• A salvaguardar monumentos/conjuntos 

monumentais



Diferentes objetivos, modelos, 

estratégias e resultados

Houston













O quadro das normas legais

• A Lei de Bases da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n. 

31/ 2014 de 30 maio) define

– os objetivos, 

– os princípios gerais 

– e os procedimentos associados ao planeamento 

urbanístico. 



Sistema de gestão territorial

• PNPOT define o quadro estratégico de 
desenvolvimento nacional

• Planos setoriais com incidência territorial

• Planos especiais – ex. Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira

Âmbito
nacional

• Planos Regionais de Ordenamento do Território

• Planos intermunicipais

Âmbito
Regional

• PDM define o quadro estratégico de desenvolvimento 
municipal; que guia a elaboração dos restantes  planos 
territoriais:

• Plano de Urbanização

• Plano de Pormenor

Âmbito
municipal 

Estudos sectoriais

Legislação Urbanística

Operações Loteamento



O âmbito Nacional

• O Programa Nacional da Politica de Ordenamento 

do Território (PNPOT) 

• É um instrumento de natureza estratégica que 

estabelece as grandes opções de organização do 

território nacional.



PNPOT (objetivos)

• Promover a economia, o emprego e da 

competitividade dos territórios

• Atenuar as assimetrias regionais e locais

• Garantir a igualdade de oportunidades (ex. acesso a 

infraestruturas e equipamentos coletivos)

• Definir as grandes opções para a aplicação dos 

fundos comunitários e nacionais



Ao nível local

• Os instrumentos de gestão territorial estabelecem 

as regras de uso e de ocupação do solo urbano 

• Através do zonamento definem os usos permitidos 

ou não em diferentes áreas (ex. residenciais, 

comerciais, industriais ou mistas), bem como as 

regras da edificação.

– lotes de grande dimensão e baixa densidade construtiva 

(moradias unifamiliares)



Ao nível local

• São os planos territoriais que determinam as normas 

relativas à ocupação, uso e transformação do solo, 

condicionando, por isso, o seu valor económico no 

mercado. 

• A alteração do estatuto jurídico do uso de solo rústico para 

uso de solo urbano consubstancia, especialmente em áreas 

urbanas, a criação de importantes mais valias para os 

proprietários. 



Ao nível local

• Ao longo das últimas décadas a permissividade das 

autoridades locais em relação à transformação (excessiva e 

arbitrária) de solo rural em solo urbano, causou 

• O aumento excessivo dos perímetros urbanos

• A destruição de diversos valores paisagísticos e 

arquitetónicos

• O aumento de custos da administração com 

infraestruturação e construção de equipamentos públicos 









Não há lugar para se construir mais 

hotéis na faixa de risco, à beira das 

dunas da praia de Monte Gordo. 

O parecer é da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), emitido na sequência da venda, pela 

autarquia, de um lote para edificar um 

empreendimento encostado ao areal. 

Afinal, o terreno, transacionado pela câmara de 

Vila Real de St.º António, por 3,6 milhões de 

euros, nem sequer pertenceria ao município, e 

faz parte do património do Estado.



O exemplo inglês

• Prevalência de uma agenda ideológica neoliberal, 

marcada pela crença na centralidade dos mercados

• Consenso sobre a necessidade das autoridades 

locais, a bem da sustentabilidade económico-

financeira das autarquias e da justiça social, 

utilizarem instrumentos de captura dos planning 

gain 



O exemplo inglês

• A captura das mais valias do planeamento para a 

provisão de affordable housing (ex. Section 106)

• O princípio do Inclusionary Housing Zoning

• Green belts para evitar o urban sprawl e proteger 

áreas com valor paisagístico e ambiental; 

• A nova construção é orientada para antigas áreas 

industriais, de armazenamento, etc.







Convergência, divergência ou constância 

nas práticas de planeamento?

Estratégico

Usos do solo

Modelos, 
Formas

Estrutura

Facilitador

Relação
com o setor

privado

Cidadãos
população
residente

Regulador

Áreas de 
expansão

Áreas de 
intervenção
prioritária



A genealogia do Planeamento Urbano

em Portugal 

• Ligada a preocupações urbanistas, como a 

regulação do alinhamento e da altura das 

construções, a largura das vias e a estética e 

salubridade urbana (Campos e Ferrão, 2015). 

• Resposta às fracas condições habitacionais das 

cidades (eg. ilhas, pátios) onde proliferam 

enfermidades e o risco da propagação de 

incêndios. 



A importância dos agentes

• Duarte Pacheco

• Ministro das obras 

públicas do Governo 

de Salazar (1932-36) 

• Presidente da 

Câmara de Lisboa 

(1938)



Reforma estrutural do Sistema

• Promulgou a figura do ‘Plano Geral de 

Urbanização’ (D.L. n. 24802 de 21 de 1934) 

aplicável às sedes de município e aos aglomerados 

urbanos com mais de 2500 habitantes.

• No campo da política de solos, aprovou o 

instrumento de ‘expropriação por utilidade 

pública’ (Decreto 28 797)



Reforma estrutural do Sistema

• Organizou um sistema de financiamento das obras 

de urbanização, através da colaboração entre a 

Administração e os privados

• Um organismo central para superintender à 

execução da política urbanística, a Direção-Geral 

dos Serviços de Urbanização



Políticas de habitação



Políticas de habitação



O Programa das Casas 

Económicas (1933)

• O Estado Novo propõe resolver o ‘problema 

da habitação’ através da:

– Construção de moradias independentes e com 

jardim, a ceder aos respetivos ocupantes no 

regime de propriedade resolúvel. 

– Influencia do Garden Cities movement, 

fundado por Ebenezer Howard



Duarte Pacheco convida Etienne de 

Groer urbanista-conselheiro técnico

• Princípios que guiam o movimento da Garden

City e Etienne de Groer. 

– Preocupações ambientais e sociais na criação de áreas 

residenciais que combinam o melhor das cidades e das 

áreas rurais 

– A mistura social de profissões para a criação de 

comunidades sustentáveis.

– Um modelo de financiamento baseado num captura de 

valor da terra para o benefício da comunidade



O Programa das Casas 

Económicas (1933)

• A maioria da classe trabalhadora ou operária não 

teve condições salariais e económicas para aceder 

a esta habitação

• A habitação construída foi sempre insuficiente 

para fazer face às carências habitacionais 

existentes



O Programa das Casas 

Económicas (1933)

• Que apoios do regime:

– concessão de terrenos infraestruturados, de subsídios à 

construção, de isenções tributárias

• Quem beneficia: 

– a classe trabalhadora detentora de capital e os apoiantes 

do regime

– funcionários públicos empregados na câmara, governo 

civil e outros serviços do estado, tais 



O programa de casas de 

rendimento económico (1947)

• Na introdução do decreto-lei n. 23:212 de 

1947, o governo afirma: 

– “o problema da habitação é um dos mais graves 

problemas do país”, 

– é resultado de “práticas de especulação 

imobiliária” do mercado de arrendamento 

privado (prédios de renda livre)



O programa de casas de 

rendimento económico (1947)

• Em troca de rendas módicas, o governo concedeu:

– às câmaras municipais: o poder de alienação de lotes, 

para a construção de renda limitada

– aos promotores das construções: terrenos municipais a 

preços acessíveis, isenção de sisa na compra dos 

terrenos e na primeira transmissão dos prédios e a 

isenção de contribuição predial pelo largo período de 

doze anos



Estudo de caso





Estudo de caso: Évora

Os antecedentes e as opções de 2 planos

• Zona de Expansão 1 (1940/1950, Etienne Groer), 

a expansão a este, durante o Estado Novo;

• Malagueira (1977, Siza Vieira), a expansão a 

oeste, durante o período de instauração da 

democracia em Portugal.



Objetivos comuns dos PU

• Planear/ orientar a expansão da cidade

• Estancar a proliferação de bairros de génese 

ilegal 

• Promover a construção de habitação social e 

económica.



O contexto social e económico

1940/50s

• Fluxos de migração rural-urbana 

• Fracas condições de habitação no centro histórico 

• Proliferação de assentamentos informais

• Estagnação do mercado de habitação por efeito 

das crises económicas mundiais





• Visa regular as 

construções urbanas

• Define o centro histórico 

como uma área especial de 

proteção arquitetónico e 

urbanística

• Apoia a cultura de  

planeamento e de 

preservação patrimonial 

(monumentos, conjuntos 

monumentais) existente.



Políticas de habitação

• Em 1938, a CM Évora, contratou o arquiteto –

urbanista Étienne de Gröer, para definir as grandes 

linhas de desenvolvimento da cidade. 

• O plano definiu diferentes zonas, associadas a  

diferentes usos e a regras específicas



O anteplano de urbanização

• A figura do anteplano de urbanização é 

promulgado pelo Governo em 1946 

• Visa a realização de estudos técnicos que irão 

servir de base à realização de futuros planos de 

urbanização. 

• Embora sem valor jurídico vinculativo, estes 

anteplanos virão a apoiar a expansão urbana em 

muitas cidades. 



Zona Urbanização 1



O anteplano de urbanização de 

Étienne de Groer (1945)

• O plano foi estruturado em duas partes: 

– análise do estado atual da cidade e princípios para a 

gestão futura da cidade. 

• 1ª parte: análise a aspetos de geografia, clima, 

demografia, economia, urbanismo. 

• 2ª parte: definição dos princípios e zonamentos 

para a gestão do uso do solo, inclui a definição de 

novas áreas de expansão urbana



Fonte: Domingas Simplicio, Nuno Camelo (2013)

Cidade 1940

Até 1950

Proliferação de 

habitação de origem 

espontânea, algumas 

bastante afastadas 

do CH (Bairro de 

Almeirim).



Cidade 1950

Fonte: Domingas Simplicio, Nuno Camelo (2013)

1950- 1975

Planeadas diversas 

expansões urbanas, 

como é o caso da 

Zona de 

Urbanização N.º1



CME: 

Custo com expropriação dos terrenos e infrastructuração

Governo nacional: 

Custos com os programas de habitação

Promotores 

• Legado do Operário (3º setor)

• Setor público 

~~



Zona Urbanização 1



Zona Urbanização 1



• Mistura de tipos e regimes de 

habitação na proximidade.

• Habitação destinada ao 

arrendamento social, ao 

arrendamento privado a preços 

acessíveis às famílias de classe 

média-baixa, venda (ex. rendas 

resolúveis - casa própria após 

20 anos).

• Habitação agrupada com base 

na densidade, tamanho / forma. 

• As Casas dos Pobres foram 

colocadas interior do quarteirão, 

as moradias unifamiliares e 

geminadas nas avenidas 

principais.



A Zona de Urbanização 1







O Plano da Malagueira 

• O PDM é elaborado ainda nos anos 70, apesar da primeira 

legislação que regulamenta a figura do PDM ser de 1982.

• Em 1970 metade dos alojamentos encontrava-se na cidade 

intramuros, mantêm-se pobres as condições habitacionais.

• Na cidade extramuros proliferam bairros de origem 

espontânea / clandestina. Em 1974 eram já 34 em Évora e 

a maior parte deles não dispunha de infraestruturas.







• Plano de expansão 

oeste (1974)



Plano de expansão oeste (1974)

• Criação de uma unidade residencial para 12.000 hab.

• Na área da Malagueira prevê-se o alojamento de 4.120 

• Integração e articulação dos bairros clandestinos 

confinantes (Fontanas, St Maria, N. Sra. Glória) e da 

zona residencial em construção pelo FFH (Cruz da 

Picada - 1916 habitantes)

• Preservação e criação de espaços verdes urbanos nos 

solos de melhores características para o efeito.



PPM: O programa ou os princípios 

da encomenda ao arq. Siza Vieira

• Produção e oferta de solo urbanizado de 

qualidade.

• Definição do tecido urbano e volumetria com 

base nas características dos bairros de St Maria e 

N Sr da Glória, 

• Sectores construídos de forma espontânea, mas 

que seguem as tendências de construção 

presentes na cidade intramuros.



PPM: O programa ou os princípios 

essenciais da encomenda ao Siza 

• Continuidade cidade antiga – expansão apoiada 

no eixo este oeste e sua articulação com os 

espaços verdes a preservar e a criar;

• Criação de uma zona de expansão de baixa 

altura, adaptando-se à topografia de suaves 

pendentes;



Zona 

habitacional

FFH (em 

construção)

Liceu em 

construção

Bairro de Santa 

Maria

Bairro das 

Fontanas
Zona 

habitacional

(projeto GAT)

Bairro Sra Glória

Escola Primária

Quinta do 

Escurinho

Largo de 

Alconchel

Quinta da 

Malagueira

Bairro Três Bicos

Quinta da 

Malagueirinh

a

Quinta do 

Sarrabulho



A implementação 

• A CME adquiriu terrenos de privados. A área 

foi definida como ‘área de expropriação 

sistemática’

• Os terrenos depois de infraestruturados  

destinaram-se à construção de habitação por  

cooperativas e privados



A implementação

• Foram construídas 1150 habitações, 

promovidos por: 

– cooperativas (641 fogos) 

– promoção direta do FFH (418 fogos) 

– iniciativa privada (91 fogos)



Provisão de habitação 

económica com mistura de 

regimes de propriedade e 

grupos sociais !







A construção da habitação

• A habitação social foi construída na década 

de 90 em duas fases, a primeira em 1990 e a 

segunda em 1991. 

• Foram constituídas 418 moradias 

unifamiliares de dois pisos com logradouro. 



A gestão do parque habitacional

Na Malagueira já foram alienadas 218 frações. 

A Habévora ainda é proprietária de 200 frações habitacionais.



Questões/ debate



O presente e o futuro da habitação e 

do planeamento em Portugal

• As evidências que demonstram a existência 

de problemas nos mercados de habitação 

– bolha especulativa nos preços da habitação nos 

municípios da Área Metropolitana de Lisboa e 

do Algarve, quer no arrendamento quer na 

compra da habitação própria



O presente e o futuro da habitação e 

do planeamento em Portugal

• A habitação de uso secundário ou sazonal em Portugal 

representa já 23% do parque habitacional nacional, o que 

corresponde, em termos percentuais, a cerca do dobro do 

registado na Dinamarca;

• A % da população com custos em habitação superiores a 

40% do rendimento disponível é mais elevada no caso dos 

inquilinos com rendas no mercado de arrendamento 

privado (36% do total)





Para uma Nova Geração de Políticas de Habitação 2017



Questões/ debate
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