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RESUMO 

Este trabalho centra a sua análise nas políticas públicas de habitação desde a Primeira 

República até à atualidade, passando pelo Estado Novo, Período Revolucionário, Período 

de Estabilização Democrática, concretizando os efeitos destas Políticas no concelho de Vila 

Nova de Gaia. As três épocas representadas marcam períodos determinantes na política 

pública de habitação pois, cada uma à sua maneira, constituem-se como geradoras de 

mudança na sociedade portuguesa. Contudo, as políticas públicas de habitação 

constituíram-se sempre como um setor marginalizado (face a outros setores como a saúde 

e educação) e muito focadas na resposta social aos grupos mais carenciados, funcionando o 

mercado como o promotor privilegiado para responder à procura de habitação. A crise 

económica, que potenciou o aparecimento de “novos pobres”, o turismo, os alojamentos 

locais, bem como a atuação da ONU e da União Europeia ao colocar a questão da 

Habitação na Agenda Urbana, reforçando o direito de todas as pessoas a uma habitação 

acessível e adequada, estão a produzir efeitos na forma como as políticas públicas de 

habitação estão a ser pensadas pelo Governo Português, em colaboração com os 

Municípios. O Governo Português lançou uma nova Geração de Políticas de Habitação, 

que implicam a adoção, por parte dos Municípios de novos instrumentos metodológicos, 

como as Estratégias Locais de Habitação (ELH), pelo que este trabalho procurou fazer 

uma análise crítica deste instrumento metodológico, bem como desenvolver algumas ideias 

para uma futura ELH no concelho de Vila Nova de Gaia.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Habitação, Governança, Estratégia local de Habitação. 
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ABSTRACT 

This work focuses its analysis on public housing policies from the First Republic to the 

present, passing through the Estado Novo, the Revolutionary Period, the Period of 

Democratic Stabilization, concretizing the effects of these Policies in the municipality of 

Vila Nova de Gaia. The three epochs represented mark decisive periods in the public 

housing policy, since, in their own way, they constitute themselves as generators of change 

in Portuguese society. However, public housing policies have always been a marginalized 

sector (as opposed to other sectors such as health and education) and are very focused on 

the social response to the neediest groups, with the market functioning as the prime 

promoter to respond to the housing demand. 

The economic crisis, which has fueled the emergence of "new poor", tourism, local 

housing, as well as the work of the UN and the European Union by placing the issue of 

Housing on the Urban Agenda, strengthening the right of all people to an affordable and 

adequate housing are producing effects on how public housing policies are being 

considered by the Portuguese Government in collaboration with the Municipalities. 

The Portuguese Government promoted a new Generation of Housing Policies, which 

implies the adoption by the Municipalities of new methodological instruments, such as 

Local Housing Strategies (ELH). Therefore, this work sought to make a critical analysis of 

this methodological instrument, as well as how to develop some ideas for a future ELH in 

the municipality of Vila Nova de Gaia. 

 

Key words: Public Housing Policies, Governance, Local Housing Strategy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se com este trabalho analisar as políticas sociais de habitação, em particular as de 

“apoio à pedra”, isto é promoção direta e indireta, concebidas em Portugal desde o início 

do século XX até à atualidade. Esta análise visa compreender a evolução das políticas 

públicas em matéria de habitação a diferentes escalas, promovendo um diálogo constante 

entre a escala nacional, o Estado Central, e a escala local, a ação municipal e, em particular, 

o Município de Vila Nova de Gaia. 

A escolha do município de Vila Nova de Gaia não é aleatória, interessa-me promover um 

estudo das políticas de habitação de interesse social neste Concelho, pois exerço funções na 

Empresa Municipal Gaiurb, Urbanismo e Habitação, mais concretamente, na Unidade de 

Gestão Habitacional do Departamento de Habitação. Considero que vivemos um período 

de transição paradigmática em matéria de habitação e, nesse sentido, propus-me a realizar 

esta dissertação com o objetivo de compreender o passado da habitação de interesse social, 

analisar o presente tendo em conta: as dificuldades de acesso à habitação; as alterações do 

perfil dos candidatos à habitação social a fim de poder contribuir para uma nova 

abordagem e intervenção social no domínio da habitação no concelho de Vila Nova de 

Gaia (figura 1). 

 

Apesar de ser licenciada em Serviço Social e em Ciências de Educação, optei por realizar 

esta dissertação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mais concretamente no 

Departamento de Geografia, por uma razão muito simples: a empresa municipal onde 

trabalho “fundiu” três empresas distintas, a Gaiurb, ligada ao Urbanismo, a GaiaSocial, 

ligada à habitação, a “Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU)”, ligada à reabilitação do 

centro histórico,  resultando, em 2011, na empresa com a denominação acima referida.  

Contudo, esta fusão foi realizada apenas formalmente, isto é, nos documentos oficiais da 

empresa, Estatutos, Relatórios, contudo, as atuações de cada unidade orgânica mantiveram-

se “desligadas”, tanto em termos físicos, subsistem três espaços com moradas distintas, 

como, e talvez por esse facto, em termos de organização de trabalho, e relacionamento 

entre os colaboradores. 

 

Mais, os colaboradores resistem à fusão, não entendem a necessidade de a habitação estar 

articulada com as questões do urbanismo e do ordenamento do território ou com as 
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intervenções produzidas no centro histórico pela SRU. Pelo contrário, dada a minha 

experiência profissional, penso, como veremos ao longo deste trabalho, que os problemas 

da habitação passam, necessariamente, por “integrar” a habitação nos planos de 

ordenamento do território desenvolvidos no setor do urbanismo, por uma reorientação da 

centralização da política de habitação no objeto – a “casa”- para o objetivo – o “acesso à 

habitação”-, no alargamento do universo dos destinatários, na criação de instrumentos mais 

flexíveis e adaptáveis a diferentes necessidades, públicos-alvo e territórios. Dada a 

proximidade dos municípios aos cidadãos e o conhecimento do território onde atuam, são, 

por isso, parceiros fundamentais na concretização de uma política habitacional integrada 

que responda às diversas necessidades da população e proporcione a melhoria da sua 

qualidade de vida. Por esta razão, a opção pelo Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território pareceu-me óbvia, dado que o seu curriculum possui uma 

perspetiva que, muito contribuiu para esta visão holística.  

 

Dado que o âmbito deste estudo são as políticas públicas de habitação social, o contributo 

da geografia enquanto ciência é fundamental pois como refere Serra (2002, p:18), “o 

conceito de território permite uma interligação da questão do Estado e das políticas sociais 

com as estratégias da habitação, revelando assim a importância dos fatores geográficos 

nesses processos”. Contudo, o mesmo autor refere que a problemática da habitação exige 

uma reflexão multidisciplinar, pelo que se torna crucial alargar o quadro teórico de 

referência sobre a questão do Estado, nomeadamente, nas suas vertentes social e política. 

(Serra, 2002). O contributo de outras ciências sociais, como a Ciência Política, a História, a 

Sociologia, a Arquitetura, o Urbanismo, o Direito, a Antropologia, aprofunda e sustenta 

esta reflexão, alicerçada na Geografia Urbana. 
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Figura 1: Esquema simplificado da análise proposta na dissertação 

 

 

 Uma vez delimitado o âmbito do presente trabalho, importa agora efetuar uma resenha 

histórica acerca das condições políticas, sociais e económicas que possibilitaram o 

aparecimento de políticas públicas, em especial, das políticas sociais de habitação. 

Esta reflexão leva-nos à segunda metade do século XIX, e à ocorrência de duas grandes 

Revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa que vão operar grandes 

mudanças no modo de vida das populações e no espaço urbano. 

 

Assiste-se neste período, principalmente nos países do norte europeu, ao crescimento 

rápido das cidades, fruto do processo de industrialização em curso e da concentração de 

população operária nas cidades. As cidades não estavam preparadas para dar resposta 

habitacional às pessoas que chegavam dos campos em busca de melhores condições de 

vida, pelo que as cidades passaram a ser lugares perigosos para se viver. Os relatos à época 

apontam para as más condições habitacionais da classe operária, ausência de higiene, 

insalubridade, promiscuidade, inexistência de canalização de água e saneamento.  

 

“Estes «bairros de má reputação» são organizados em toda a Inglaterra mais ou menos da 

mesma  maneira, as piores casas na parte mais feia da cidade; a maior parte das vezes são 

construções de dois andares ou de um só, de tijolos, alinhados em longas filas, se possível 

com caves habitadas e quase sempre irregularmente construídas, (…) habitações da classe 

operária. Habitualmente, as próprias ruas não são planas nem pavimentadas; são sujas, 

cheias de detritos vegetais e animais, sem esgotos nem canais de escoamento, mas em 
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contrapartida semeadas de charcos estagnados e malcheirosos. Para além disso, o 

arejamento torna-se difícil, pela má e confusa construção de todo o Bairro, e como aqui 

vivem muitas pessoas num pequeno espaço, é fácil imaginar o ar que se respira nestes 

bairros operários.” (Engels, 1975[1845], p:59 citado por Serra, 2002) 

 

A relação estreita entre urbanização, industrialização e o modo de produção capitalista 

permitem compreender o surgimento de graves problemas sociais e a forma particular 

como se equacionam, nos espaços urbano-industriais, as questões relativas à reprodução da 

força de trabalho, consumo coletivo, bem-estar social e qualidade de vida. 

 

“Na Europa Ocidental o desenvolvimento da urbanização está intimamente ligado ao 

estabelecimento das relações de produção capitalista, ou seja, à quebra dos vínculos da 

economia rural feudal, à criação de um mercado intenso e concentrado e à constituição de 

um sistema de dominação jurídico-política capaz de conciliar a liberdade e igualdade.” 

(Santos, 1982, p:34) 

 

Este processo de urbanização rápida, assente na industrialização, provocou uma mobilidade 

geográfica da população, pelo que as relações comunitárias características dos modos de 

vida rural desaparecem originando uma dificuldade de integração nos sistemas privados de 

provisão das necessidades - o mercado - característicos dos meios urbanos. As relações 

pessoais baseadas no afeto dão lugar a relações formais entre comprador e prestador de 

serviços, os princípios da ajuda mútua são substituídos pelos critérios da oferta e da 

procura. Em suma, as necessidades sociais passam a ser vistas, numa perspetiva 

economicista, de mercado, introduzindo a dicotomia entre estratos solventes da população 

(com capacidade económica para recorrer ao mercado) e estratos insolventes (sem 

capacidade económica para recorrer ao mercado). É para suprir às necessidades sociais 

(habitação, educação, saúde,…) deste grupo insolvente mediante o acesso às diferentes 

prestações de bem-estar que o Estado é chamado a intervir.  

 

Na generalidade dos países centrais da Europa o aumento das despesas sociais ocorre no 

pós-guerra, enquanto em Portugal o Estado-Providência é tardio, pelo que apenas com a 

Revolução de Abril de 1974 se verifica um aumento consistente das despesas orientadas 

para o financiamento das políticas sociais. Por essa razão, Boaventura Sousa Santos (1993), 

defende a tese de que Portugal é uma sociedade semiperiférica, pois apresenta 

“características paradigmáticas do terceiro mundo e outras paradigmáticas do primeiro 
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mundo, pelo que o Estado de bem-estar português é um “semi-Estado Providência ou 

quasi-Estado-Providência” (Santos, 1993, p:46) dada a reduzida intervenção pública na 

regulação em geral e na promoção dos direitos sociais em particular.  

 

Além de tardio, o Estado-Providência Português também é fraco, resultado do pouco 

desenvolvimento económico do país, incapaz de gerar riqueza suficiente para suprir as 

necessidades orçamentais das políticas públicas de bem-estar. Contudo, a fraqueza do 

Estado-Providência Português não diminui os níveis de consumo da população, pois as 

estratégias de bem-estar são complementadas pela designada sociedade-providência, isto é, 

“a rede de relações de interconhecimento, de reconhecimento mútuo e de entreajuda 

baseadas em laços de parentesco e de vizinhança, através das quais pequenos grupos sociais 

trocam bens e serviços numa base não mercantil e com uma lógica de reciprocidade” 

(Santos,1993, p:46) própria das sociedades semiperiféricas. 

 

Assim, a atuação do Estado-Providência enquanto garante de respostas sociais não é tão 

pacífico, como à primeira vista parece, uma vez que há constrangimentos de natureza 

política e económica que dificultam a implementação de políticas públicas sociais. Desde 

logo, por um problema financeiro, isto é, o desenvolvimento das políticas sociais está 

dependente das possibilidades orçamentais do Estado que, por sua vez, dependem do 

crescimento económico. Por outro lado, as questões de natureza sociopolítica, isto é, a 

importância da representação de diferentes interesses sociais, o que implica que haja 

concertação social e práticas redistributivas do Estado. Este equilíbrio é difícil de se atingir 

uma vez que as correntes neoliberais do Estado são defensoras do funcionamento do 

mercado, mais sustentável financeiramente por comparação com o deficit orçamental 

provocado pelas políticas sociais, e fazem de força bloqueadora à expansão dos direitos 

sociais e, por conseguinte, a todas as políticas públicas que limitem a atuação do mercado. 

Por contraposição, os movimentos sociais urbanos ganham força na luta dos direitos 

humanos e na reivindicação de melhores condições de vida. 

Desmond King, com base nos trabalhos de Korpi, “considera que um Estado Providência 

se torna institucional: 

a) quando se observa uma considerável impregnação dos seus valores na cultura política e 

nas estruturas sociais; 

b) quando abrange uma vasta gama de responsabilidades redistributivas e é significativa a 

proporção do rendimento nacional adjudicada ao desenvolvimento de políticas sociais; 
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c) quando o princípio da universalidade dos direitos tem tradução política efetiva; 

d) quando os sistemas tributários assentam numa lógica de fiscalidade progressiva”  (King, 

1988, p:57-61).  

 

Outra vertente limitadora da atuação do Estado-Providência prende-se com a estrutura 

interna do sistema de proteção social, isto é, a territorialização de uma determinada política 

social depende do grau de reconhecimento institucional da necessidade social. Como nos 

refere Serra, “a distinção entre necessidades sociais primárias, de natureza biológica ou 

fisiológica (saúde, reforma, invalidez, etc…) e necessidades sociais secundárias, de natureza 

material ou cultural (habitação, ensino, etc…) tende a estabelecer uma diferenciação do 

compromisso estatal com a universalidade que, em termos sócio-espaciais, se reflecte nas 

diferentes configurações da cobertura territorial dessas necessidades” (Serra, 2002, p:59). 

As necessidades sociais têm de ser convertidas pelo Estado em direitos. Se há direitos que 

são facilmente reconhecidos outros há que implicam identificar o potencial beneficiário e 

uma análise justificativa da pretensão deste(s) beneficiário(s).  

 

Esta questão remete-nos para os constrangimentos de ordem administrativa. O Estado é 

dotado de um aparelho administrativo hierárquico que territorializa as normas jurídicas e 

faz circular as decisões governativas, produzidas e aprovadas central ou localmente 

consoante o grau de descentralização do poder. A dicotomia centralização/descentralização 

dos serviços públicos coloca em questão a capacidade decisória das instâncias locais, o grau 

de autonomia e dependência orçamental face ao poder central, a capacidade de adequar 

políticas nacionais às realidades sociais e o modo como os poderes locais gerem, formal e 

informalmente, o seu papel de intermediação entre o Estado Central e as comunidades que 

representam. 

 

E é precisamente na dicotomia nacional/local, na capacidade que o Município de Vila 

Nova de Gaia teve e terá em adequar as políticas públicas de habitação ao seu território que 

trata esta investigação. Para tal, colocam-se algumas questões de partida que serão o ponto 

de partida para reflexão:   

-Será que os atuais instrumentos de política municipal habitacional são suficientes 

para dar resposta aos novos grupos populacionais com carências habitacionais? 

-Quais os instrumentos de política habitacional que o Município pode desenvolver 

para dar resposta às novas carências habitacionais? 
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-Como promover um melhor acesso dos cidadãos a uma habitação pública? 

 

Perante estas interrogações, passo a enunciar os objetivos deste trabalho de investigação: 

-Análise breve das políticas de habitação social produzidas à escala nacional, 

enquadrando-as, sumariamente, no tempo e na realidade política, social, económica 

de cada época histórica; 

-Avaliação socio-espacial das políticas implementadas no Município de Vila Nova 

de Gaia, identificando as potencialidades e constrangimentos na execução dessas 

políticas, bem como a identificação da localização dos bairros de habitação de 

interesse social e os processos de realojamento levados a cabo pela Autarquia; 

-Identificação socio-espacial do perfil atual do candidato à habitação social e a 

avaliação deste perfil para um debate e reflexão sobre algumas medidas a serem 

consideradas no futuro, sobretudo no que diz respeito à questão do acesso à 

habitação inserida numa perspetiva de qualidade do ambiente urbano, mobilizando, 

de forma mais eficaz, os recursos e meios existentes e integrando a habitação nas 

políticas de ordenamento de território;  

- Construção de um desenho de Plano Local de Habitação para Vila Nova de Gaia, 

avaliando criticamente os aspetos positivos e negativos deste instrumento 

metodológico, no âmbito da Nova Geração de Políticas Habitacionais.  

 

Assim, a estrutura do presente trabalho reflete-se na concretização de 3 capítulos: o 

primeiro capítulo irá debruçar-se sobre a identificação das políticas públicas de habitação 

em Portugal e a concretização desta política no concelho de Vila Nova de Gaia. Os 

subcapítulos reportam-se a quatro épocas distintas: Primeira República e Monarquia 

Constitucional; o Estado Novo; o Período Revolucionário; o Período de Estabilização 

Democrática e o Período da Crise Económica, num horizonte temporal que vai desde o 

ano de 1918 até 2014.  

O Capítulo 2 debruça-se na habitação social presente em Vila Nova de Gaia, fazendo 

referência à criação da Empresa Municipal de Habitação, GaiaSocial, que desenvolveu um 

modelo de gestão inovador, diferente do concretizado pelos Serviços Municipais de 

Habitação (SMH), apostando num quadro técnico multidisciplinar, para uma aposta na 

integração social dos munícipes realojados em habitação social. Desenvolveu ainda a 

política habitacional seguida pela empresa, a reabilitação do edificado existente ou, em 

alternativa, a demolição do edificado mais degradado, o processo de realojamento no 
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âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) e as carências habitacionais 

existentes no concelho, fruto da crise económica que se fez sentir em Portugal desde 2008. 

A conclusão do PER e os “novos pobres” determinaram uma alteração ao Regulamento 

Municipal para o Arrendamento de Habitações Sociais ao mesmo tempo que o Governo 

lançou o novo Programa de Arrendamento Apoiado. Ainda neste capítulo, estabeleceu-se o 

perfil de candidato à habitação social em Vila Nova de Gaia. 

O capítulo 3 foca os documentos estratégicos relevantes em habitação, como o Plano 

Estratégico de Habitação (PEH), a Estratégia Nacional de Habitação (ENH) bem como a 

Nova Geração de Políticas de Habitação lançadas pelo Governo Português. Estes 

documentos estratégicos nacionais refletem a política de habitação europeia e as demandas 

das Nações Unidas em matéria de habitação adequada. Neste quadro normativo, a ação dos 

Municípios é crucial na realização da Estratégia Local de Habitação (ELH), pelo que tentar-

se-á desenvolver algumas ideias para a concretização da ELH no concelho de Vila Nova de 

Gaia. 

 

METODOLOGIA 

Pretende-se com este trabalho de investigação, obter um conhecimento das políticas 

públicas de habitação a uma escala municipal, num horizonte temporal que abrange o 

passado, o presente e o futuro.  

Os instrumentos metodológicos para um conhecimento do “Passado” passaram por uma 

revisão da literatura, estado de arte, sobre esta temática, a fim de compreender a evolução 

das políticas públicas em Portugal, que tiveram uma dinâmica própria, fruto da conjuntura 

política, económica e social de cada época histórica, por relação à Europa. A leitura de 

autores consagrados nesta matéria assim como a leitura dos principais diplomas legislativos 

que estiveram na base das várias medidas de políticas de habitação, a nível nacional, foram 

fundamentais para conhecer o debate político-institucional que cada época histórica 

vivencia e as implicações que têm na sociedade, na forma como as pessoas vivem, pensam 

e se posicionam relativamente aos problemas sociais em geral e, da habitação, em 

particular. 

À escala municipal, este conhecimento foi proporcionado pela leitura dos livros de Atas das 

Sessões de Câmara. O acesso a esta informação foi realizado através da deslocação ao 

Arquivo Municipal Sophia de Melo Breyner e a pesquisa iniciou-se com a Leitura dos 

Livros de Atas do Conselho Municipal desde o ano de 1937 até ao ano de 1965 (ano em 

que deixaram de existir este tipo de atas) e as Minutas de Atas das Reuniões de Câmara 
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desde 1946 até ao ano de 1985. A leitura destas atas tornou-se um instrumento de trabalho 

valioso, pois evidenciou as mudanças de política e as suas implicações na sociedade, como 

irá ficar demonstrado no Capítulo 1. 

O conhecimento científico do “Presente”, a partir de meados do ano de 1986 até 2017, foi 

realizado através do arquivo do Departamento de Habitação da Gaiurb, EM, que 

colecionou toda a documentação oficial dos Serviços Municipais de Habitação (SMH) e da 

GaiaSocial, EEM, organizações oficiais municipais com trabalho desenvolvido em 

Habitação Social. Sendo coordenadora da Unidade de Gestão Habitacional do 

Departamento de Habitação da Gaiurb, EM, com autorização dos meus superiores 

hierárquicos, tive acesso a todos os dados e informações pertinentes para a minha pesquisa.  

O conhecimento do “Futuro” foi proporcionado pela leitura do Plano Estratégico 

Nacional para uma Política de Habitação: 2007-2013 – Uma habitação para todos; da 

Estratégia Nacional para a Habitação (ENH), Resolução n.º 48/2015, de 15 de julho; do 

Programa Local de Habitação promovido pela Cidade de Lisboa, pioneira neste tipo de 

trabalho; na Nova Geração de Políticas Habitacionais, publicada em 2017, que estão a ser 

implementadas a nível nacional; no Levantamento das Necessidades Habitacionais do 

Concelho de Vila Nova de Gaia realizado pelo Departamento de Habitação da Gaiurb a 

pedido do IHRU em 2017.       
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Capítulo 1- Breve referência às políticas de habitação mais representativas entre 
1918 e 2014  

1.1 – 1910-1933 – A 1ª República e a Ditadura Militar 

 

Quadro 1 - Síntese da política de habitação social durante a 1ª República e a Ditadura 
Militar e concretizações em V. N. de Gaia 

Cronologia Legislação Enquadramento Local 
(VNGaia) 

1ª República 
1910-1926 

 
Dec-Lei n.º 4137 
de 1918 
 
 
 

 
.Projeto de construção de casas económicas; 
.Beneficiários: classes menos abastadas e 
trabalhadoras; 
.Promotores: Setor Privado e instituições de 
Previdência. 
 

 
Não foi possível 
evidenciar no 
presente estudo 
se, em Vila Nova 
de Gaia, o Setor 
Privado 
promoveu 
alguma obra ao 
abrigo destes 
diplomas.  
 
“O Município de 
Vila Nova de 
Gaia, em 1931, 
desenvolveu um 
projeto de casas 
económicas que 
não terá 
ultrapassado a 
fase de 

projeto‑tipo”. 

(Gonçalves, 
Eliseu, 2018 
p.72) 

Ditadura 
Militar  
1926-1933 

 
 
Dec-Lei n.º 
15289 de 1928 
 
 
 
 
 
Dec-Lei n.º 
16055 de 1928 
 
 

 
 
.Constituição do Fundo Nacional de Construção e 
Rendas Económicas a fim de promover e 
subsidiar a iniciativa particular de construção e 
barateamento de rendas.  
Beneficiários: classes médias e operárias. 
Promotores privados. 
 
.Construção de Casas Económicas 
Beneficiários: classes insolventes. 
Promotores: setor privado. 
 

 

A entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, com o envio de tropas em 1916, 

provocou um agravamento da já frágil situação económica do País. Uma galopante inflação 

e uma instabilidade político-económica, a par de um desapego dos senhorios na 

manutenção de habitações e a falta de investimento em novas habitações, tornaram 

inadiável a intervenção do Estado em várias matérias de índole social, nomeadamente em 

habitação digna (Gonçalves, Eliseu, 2018 p:51). 

 

É neste contexto que surge o primeiro diploma legal que institui uma política pública de 

habitação em Portugal, o Decreto-Lei n.º 4137 de 25 de abril de 1918 que, estabelece várias 

medidas para promover a construção de casas económicas. 
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Trata-se de uma legislação inovadora que retrata bem a necessidade habitacional da classe 

operária, referindo “a importância da construção de casas económicas com condições de 

conforto, independência e higiene como estratégia para colmatar as necessidades de quem 

vive em residências infectas, sem luz e ar, e por esse facto nocivas à saúde dos que as 

habitam” (Diário do Governo, n.º 87, 1918, p:451); faz um retrato das políticas de 

habitação realizadas na Europa (França, Inglaterra, Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha, 

Áustria, Dinamarca, Holanda, Roménia), Brasil e Estados Unidos da América. Mostra a 

importância de se resolver esta questão habitacional, incentivando a iniciativa privada 

(Cooperativas de construção, Sociedades Anónimas, Associações de Socorros Mútuos, 

Misericórdias, entre outras) à construção destas casas económicas, pela qual o Estado dava 

benefícios (isenções fiscais, expropriações por utilidade pública) mas possibilitava, em casos 

urgentes, que as Câmaras Municipais e o Estado pudessem investir na construção destas 

habitações.  

 

As primeiras medidas de arrendamento publicadas pela Ditadura Militar deram 

continuidade às políticas anteriores, caracterizadas por uma tendência liberal. Em termos de 

habitação social, durante este período temporal, é constituído o Fundo Nacional de 

Construção e Rendas Económicas (FNCRE) com vista à promoção de habitações com 

rendas reduzidas e com o objetivo de minimizar a insatisfação da classe média e operária. 

Contudo, a atividade do FNCRE nunca se concretizou, pois não foram executadas os 

regulamentos necessários à regulação dessa atividade.  

 

Não obstante a referência a esta legislação que se considera importante na história das 

políticas de habitação social, o certo é que “durante as décadas que antecedem o regime 

salazarista, o Estado limita-se basicamente a enunciar esporádicas recomendações legais de 

teor higienista e inócuos incentivos à promoção particular. (…) Para além de a habitação 

social não ser reconhecida como atribuição do Estado, a conjuntura socio-política existente 

(…) não se afigurou favorável a uma séria implementação de medidas no sector 

habitacional, procurando-se apenas minorar as situações mais flagrantes de carência e 

precaridade de alojamento”. (Serra, 2002, p:168). Por sua vez, a incumbência das Autarquias 

passava por garantir a infraestruturação e urbanização dos espaços públicos e o auxílio às 

entidades construtoras em várias situações, nomeadamente, rede viária, iluminação, 

saneamento básico, higiene e limpeza, fontes e lavadouros, equipamentos coletivos, 

conforme leitura das atas municipais à época. 
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Não obstante a política habitacional em Portugal ter surgido com a 1ª República, o certo é 

que não houve qualquer iniciativa em V.N. de Gaia, pelo que a minha análise será feita a 

partir do Estado Novo pois é, neste período, que vão surgir as primeiras edificações de 

habitação social no concelho. 

 

1.2 – 1933-1974 – O Estado Novo e a Habitação Económica  

 

Quadro 2 - Síntese da política de habitação social durante o Estado Novo e concretizações 
em V. N. de Gaia 

Cronologia Legislação Enquadramento Nacional Concretização em V. N. de 
Gaia 

Estado Novo 
1933-1974 
 

Constituição 
Política de 1933 
 

.Atribuições do Estado em 
matéria de habitação, art. 14º, 
“em ordem à defesa da família, 
pertence ao Estado favorecer a 
constituição de lares 
independentes e em condições de 
salubridade.” 

 

Dec-Lei n.º 
23052 de 23 de 
setembro 1933 
 

.Cria o Programa Casas 
Económicas: residências 
unifamiliares com quintal, em 
regime de propriedade resolúvel. 
Principais Beneficiários: 
Funcionalismo público 
Entidades envolvidas: Câmaras 
Municipais, corporações 
administrativas e organismos do 
Estado. 

.Conselho Municipal de 18 de 
junho de 1938 aprova a aquisição 
Quinta de Cabo Mor destinada à 
construção de casas económicas. 
 

Dec-Lei n.º 
28912 de 12 de 
agosto de 1938 
 

Programas Casas Desmontáveis 
Beneficiários: Moradores de 
Bairros de Lata de Lisboa, Porto 
e Coimbra 
Entidades envolvidas: instituições 
de previdência, organismos 
corporativos ou de coordenação 
económica de empresas 
concessionárias de serviços 
públicos do Estado ou das 
Câmaras Municipais; 

 

Dec-Lei n.º 
34486 de 6 de 
abril de 1945 

Casas para famílias pobres, 
bairros de casas unifamiliares, de 
preferência desmontáveis. 
Beneficiários: população mais 
carenciada 
Entidades envolvidas: 
Misericórdias, Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesia. 
 

.Em 1947, o Ministro das Obras 
Públicas aprova projeto para 
construção de 20 habitações para 
famílias pobres pela Junta de 
Grijó, Câmara expropria 
Terrenos. (ata n.º 12 de 25 de 
abril de 1947) 
 
.Construção do Bairro do Pinhal 
Novo pela Junta de freguesia de 
São Félix da Marinha. 

Lei 2007 de 7 de 
maio de 1945 e 
Dec-Lei 35611 

Casas de Renda Económica, 
moderação do valor de renda e 
parâmetros de qualidade. 

.Construção do Bairro de Cabo 
Mor (Conselho Municipal de 11 
de setembro de 1957) e do Bairro 
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de 25 de abril de 
1946 
 

Beneficiários: Classe média e 
Operária. 
Entidades envolvidas: Sociedades 
cooperativas ou anónimas; 
organismos corporativos ou de 
coordenação económica; 
instituições de previdência social; 
empresas concessionárias de 
serviços públicos; empresas 
industriais e outras entidades 
idóneas de direito privado 
(beneficiavam de: isenções fiscais, 
Concessão de subsídios e 
empréstimos vantajosos junto da 
CGD); e contributo das Câmaras 
(terrenos e infraestruturas) 

do Cedro (Conselho Municipal 
de 26 de dezembro de 1957), 
ambos na freguesia de 
Mafamude. Aquisição e 
urbanização de terrenos pela 
Câmara, com intenção de serem 
construídos pela Federação da 
Caixa de Previdência. Serão 
construídos mais tarde pelo FFH. 
 
 

Dec-Lei n.º 
36212 de 7 de 
abril de 1947 
 

Programa Casas de Renda 
Limitada, idêntico ao anterior. 
Rendas mais limitadas, mais 
apoios em isenções fiscais e 
aquisição de terrenos pelos 
municípios. 

 

Dec-Lei 
n.º35732 de 4 de 
julho de 1946 e 
Dec-Lei n.º 
37750 de 4 de 
fevereiro de1950  

Programa de Construção de 
Casas para Pescadores. 
Beneficiários: Pescadores e suas 
famílias. 
Promotores: Junta Central das 
Casas dos Pescadores com 
empréstimos da CGD. 
 

Casa para Pescadores na Afurada, 
“Bairro General Craveiro Lopes”, 
inaugurado em 27 Maio 1952 (ata 
da câmara de 08 de março de 
1952) 
 
Cedência de terreno pela Câmara 
à Casa dos Pescadores do Porto, 
para construção do Bairro 
Piscatório da Aguda. (Conselho 
Municipal de 26 de dezembro de 
1957) 

 Protocolos com a Fundação 
Calouste Gulbenkian para apoio 
em situações de emergência. 
Beneficiários: Desalojados das 
cheias de 1961/62 
Promotor: Câmara Municipal 

Construção do Bairro de 
Quebrantões, Oliveira do Douro 
e do Bairro do Balteiro I, 
freguesia Vilar de Andorinho 
 
 

 
 
 

Outras iniciativas de habitação 
social: 
- “Património dos Pobres” 
Instituição criada pelo Padre 
Américo, 1950  

Várias casas dispersas no 
concelho: Gulpilhares, 
Mafamude, Valadares, Madalena, 
Lever, Avintes, Oliveira do 
Douro, Aguda, Vilar de 
Andorinho, Pedroso. 

 

 

Em 1933, o Estado Novo implementou uma das suas medidas mais simbólicas, com a 

promulgação do Decreto-Lei n.º 23052, de 23 de setembro, referente à política de casas 

económicas (Quadro 2). Com a nova medida, o Governo pretendia a construção de 

habitações em colaboração com os organismos públicos afetos ao poder central, uma 

política de promoção direta controlada e fiscalizada pelos organismos do poder central em 

articulação com o poder local.  
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O Estado Novo, com a sua organização política (ajustamento do aparelho político e 

ideológico às forças económicas, Estado forte e o Nacionalismo), social (Deus, Pátria e 

Família) e económica (defesa do ruralismo e oposição ao desenvolvimento das forças 

produtivas), promoveu a preferência pela habitação unifamiliar, tipo de alojamento 

considerado mais adequado até aos anos 50, e que se encontra bem patente no Título III, 

Art. 14º da Constituição de 1933 “Em ordem à defesa da família pertence ao Estado e 

autarquias locais: favorecer a constituição de lares independentes e em condições de 

salubridade.” Assim, apesar de na Constituição não estar designado o direito à habitação, 

existia a incumbência das autoridades públicas para apoiarem a sua promoção. Uma 

promoção controlada e fiscalizada pelo poder Central, através dos seguintes organismos:  

- Secção de Casas Económicas: integrada na Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais que era responsável por elaborar os projetos dos bairros, fiscalizar a construção, 

escolher os terrenos, aprovar projetos, promover e assegurar a construção, administrar as 

verbas à disposição e fiscalizar as obras;  

- Repartição de Casas Económicas: foi integrada no Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência (INTP), a quem competia assegurar os serviços de expediente, contabilidade e 

gerir o fundo financeiro, assim como os restantes deveres burocráticos; 

- Fundo de Casas Económicas: funcionava em articulação com a Repartição de Casas 

Económicas e o INTP, sendo constituído em 50% por verbas transferidas diretamente pelo 

Estado e os restantes 50% referentes a investimento dos agentes promotores das 

habitações. O Fundo tinha como função receber as prestações dos moradores e assegurar o 

financiamento da Secção de Casas Económicas; 

- Junta Consultiva: tinha o objetivo de reunir sinergias entre as diferentes entidades 

envolvidas. (Antunes, 2018) 

 

A apologia deste tipo de alojamento, casa com quintal, protegia o regime do aparecimento 

de focos de instabilidade social e política, proporcionado por outros tipos de alojamento, 

como os imóveis coletivos, já comuns na Europa, como os HLM (Habitations à Loyer 

Móderes) ou HBM (Habitations à Bom Marché). Estes, apesar de implicar menos custos na 

construção, eram considerados um perigo para a ordem social e para a maneira de ser do 

povo português (Matos, 2001). Em suma, “o Programa Casas Económicas impulsiona um 

específico modo de habitar: a “aldeia dentro da cidade” e a “casa portuguesa”. Além de 

limitações construtivas, este Programa estruturou-se em torno de princípios de seletividade 

social que assumidamente o afastavam das necessidades da esmagadora maioria das famílias 
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mal alojadas. (…) Tratava-se de casas destinadas a famílias de grupos sociais específicos, na 

verdade os grupos sociais que constituíam a base do apoio do regime: famílias de operários 

e empregados integrados no sistema corporativo, famílias de funcionalismo do Estado, 

famílias consideradas moral e politicamente “idóneas”. Os segmentos da população menos 

providos de recursos e/ou com inserção profissional mais precária, que eram, 

correlativamente, os mais mal alojados, ficavam inevitavelmente afastados do acesso aos 

novos fogos.” (Pereira, V. et al, 2017)1 

 

 Em Vila Nova de Gaia, da análise realizada às minutas de atas das reuniões de Câmara, 

percebe-se que as competências da Câmara se prendem maioritariamente com os 

arruamentos, as questões sanitárias, os lavadouros, os lixos, as questões urbanísticas. 

Contudo, no Conselho Municipal de 18 de julho de 1938, há uma referência ao dever de se 

realizarem obras de interesse social - ensino, beneficência ou assistência, bairros 

económicos, alinhamentos e arruamentos- precisando para esse fim de adquirir os terrenos 

necessários. Nesse sentido, a Câmara adquire a “Quinta de Cabo Mor” ou “da Bandeira”, 

sita no Largo Soares dos Reis, freguesia de Mafamude com uma área de cerca de 17 

hectares.  

 

Em 29 de janeiro de 1940, o Conselho Municipal apresenta uma proposta: “Atendendo a 

que, na sessão extraordinária do Conselho Municipal realizada em 18 de Junho de mil 

novecentos e trinta e oito, que aprovou a aquisição da Quinta de Cabo Mor destinada 

especialmente à construção do Bairro de Casas Económicas, não ficou devidamente 

definida auctorização do mesmo Conselho para esta Câmara contrair o empréstimo 

destinado à construção do citado Bairro que deve ser agora comparticipado; E sendo 

necessário que esta Câmara esteja apta, logo que seja possível, a dar início à referida 

construção” (Ata da sessão de 29 de janeiro de 1940 do Conselho Municipal), procedeu-se 

à aprovação do referido empréstimo, com poderes ao Presidente, pelo Conselho Municipal.  

 

Apesar desta intenção de construção de casas económicas, todo o processo de aquisição, 

empréstimo e plano de urbanização é moroso, convém realçar que estamos em plena 2ª 

Guerra Mundial. Apenas em 17 de setembro de 1948, a Câmara aprova o plano parcial de 

Urbanização da Quinta de Cabo Mor e em 14 de março de 1953, na minuta da reunião de 

Câmara, esta prevê a conclusão dos trabalhos de urbanização da Quinta de Cabo Mor para 

                                                           
1
 Para uma análise pormenorizada da Política Habitacional do Estado Novo, ver, entre outros, Gonçalves, 

1978; Gros,1982; Serra (2002); Matos (2001) e Antunes (2018). 
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outubro de 1954 com vasta zona de talhões destinados à venda. Da leitura das atas, a venda 

dos talhões prolonga-se aos anos 60 e 70 e a Câmara apresenta grande dificuldade na venda 

destes talhões.  

 

Face à demora na concretização dos planos de urbanização, bem patente na leitura das atas, 

a construção de casas económicas, privilegiando a moradia familiar, com quintal, típica do 

Estado Novo, e executada pelo Estado não se concretiza no concelho de Vila Nova de 

Gaia. Neste período, a Câmara, de acordo com os regulamentos urbanísticos em vigor, 

apoiou a propriedade privada na construção de casas económicas e as Juntas de Freguesia 

que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 34486 de 6 de abril de 1945, decidiram construir casas 

para pobres. 

 

O projeto de construção de vinte habitações para classes pobres a edificar pela Junta de 

Freguesia de Grijó foi aprovado por Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas e 

Comunicações. (Ata de reunião datada de 25 de abril de 1947) Para isso, a Câmara 

deliberou que se procedesse à expropriação dos terrenos sitos no Lugar do Outeiro ou 

Padrão, da freguesia de Grijó. Na ata datada de 28 de maio de 1948, a Junta de Freguesia de 

Grijó solicita um subsídio à Câmara para conclusão das obras de 20 casas para as classes 

pobres, prevendo-se a inauguração para esse Verão. A Câmara resolve dar o subsídio, 

referindo ser o último para esta obra. Este subsídio foi dado ao abrigo de um parecer da 

Direção Geral de Administração Política e Civil do Ministério do Interior, conforme ata 

datada de 27-02-1948.   

 

 

Figura 2: Bairro Padre Américo, construído pela Junta de Freguesia de Grijó em 1948 (foto 
da autora)  
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Em 14 de fevereiro de 1948, na minuta da reunião de Câmara, menciona-se um processo 

da Junta de Freguesia de São Félix da Marinha para construir um bairro de casas para 

pobres. Em 23 de dezembro de 1949, a Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha solicita à 

Câmara Municipal a expropriação de um terreno sito no Lugar do Monte, para a 

construção de um Bairro de 10 casas para alojamento de famílias pobres, ao abrigo do 

Decreto-Lei 34 486.  

 

 

Figura 3: Bairro de casas para pobres, construído pela Junta de S. Félix da Marinha em 
1949 (foto da autora) 

 

A partir dos anos 50, a conjuntura económica do país vai permitir ao Governo executar um 

plano de desenvolvimento nacional – os Planos de Fomento – que vão ter repercussões na 

expansão industrial, comercial e agrícola nacional. A expansão da população urbana, em 

consequência do êxodo rural e do incremento das atividades económicas, principalmente 

nas cidades de Lisboa e Porto, provocaram uma procura habitacional acrescida. A evolução 

para uma nova política económica associada às crescentes dificuldades financeiras do 

Estado (nomeadamente por causa da guerra colonial) levam este a desvincular-se da 

habitação social, transferindo este encargo para as instituições de Previdência (Matos, 2001; 

Serra, 2002 e Antunes, 2018). Em Vila Nova de Gaia, a construção de habitação social será 

inicialmente projetada pela Federação das Caixas de Previdência, com apoio da Câmara 

Municipal na aquisição de terrenos e urbanização dos mesmos.  

 

Em 11 de setembro de 1957, no Plano de Atividades da Câmara, no ponto quinto, 

referente a Urbanização, menciona-se a necessidade de se prosseguir com a urbanização da 

zona de Cabo-Mor e diz-se que “estando a Federação das Caixas de Previdência na 
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intenção de construir um bairro de casas de renda económica com setenta e dois fogos 

nesta zona, em terrenos a adquirir à Câmara, terá igualmente de ser considerada a 

urbanização dos arruamentos onde essas construções se efetuarem.” (Ata da única reunião 

da Segunda Sessão Ordinária do Conselho Municipal efetuada em 11 do mês de setembro 

de 1957).  

Relativamente ao Bairro do Cedro, refere-se em ata: “nos termos da legislação que regula a 

construção das casas económicas, às Câmaras compete a aquisição dos terrenos onde os 

Bairros virão a ser implementados. Neste sentido, a Câmara estudou as várias soluções que 

se deparavam, tendo-se acabado por optar por um terreno que pertenceu à Quinta do 

Cedro e que dela ficou separado pelo acesso à Ponte Arrábida, no lanço de Santo Ovídeo 

ao Candal. (…) Proponho: - Primeiro) Que a Câmara determine a aquisição, para efeitos de 

cedência ao Estado, para nela ser construído um bairro de casas económicas” (Acta da 

reunião extraordinária do Conselho Municipal efectuada em 26 de Dezembro de 1957). 

Contudo, apenas em 1967, a Câmara aprova a realização de um contrato de cedência desta 

parcela de terreno da Quinta do Cedro ao Estado para a realização de casas económicas 

(Minuta de ata n.º 2 de 13 de janeiro de 1967). 

 

Apesar do empenho da Câmara na urbanização dos terrenos, na cedência ou venda dos 

mesmos a favor da Federação da Caixa Económica e na persuasão, junto do Estado, para a 

construção dos Bairros de Renda Económica, o certo é que estes Bairros não avançam 

nesta época histórica. Assiste-se antes a uma reforma administrativa do Estado em matéria 

de habitação. 

 

Através do Decreto-Lei n.º 49033, de 28 de maio de 1969, o Estado institui o Fundo 

Fomento da Habitação, integrado no Ministério das Obras Públicas, um organismo dotado 

de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira. Extingue-se o Serviço de 

Construção de Casas Económicas afeto à Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais de acordo com Decreto-Lei 28912 de 12 de agosto de 1938. 

 

Com a criação do Fundo Fomento da Habitação (FFH), e conforme análise do Decreto-

Lei, o Estado pretende: 

a) Satisfazer as necessidades da população, especialmente a proteção dos agregados 

familiares de menores recursos, a substituição dos chamados “bairros de lata” por 

habitações adequadas e de renda módica e o realojamento das famílias atingidas por 
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obras de urbanização ou vivendo em partes de casas e quartos arrendados ou outras 

formas de habitação social e moralmente inconvenientes. 

b) Executar uma política nacional de habitação em coordenação com o planeamento 

urbano. Uma ação desconcertada destas duas áreas promove a elevação dos preços 

de terrenos, a adoção de soluções de emergência e vários prejuízos decorrentes da 

improvisação e da falta de coordenação. 

c) Promover uma verdadeira reforma administrativa já em curso no Estado. Este 

reconhece que o Serviço de Construção de Casas Económicas tem um largo 

conhecimento em matéria de habitação mas esteve sempre deficientemente dotado, 

pois a lei nunca lhe proporcionou um quadro permanente de pessoal técnico. O 

FFH fica com as competências do Ministério das Obras Públicas em matéria de 

habitação e vê reforçado o seu quadro de pessoal técnico. 

d) Integrar a ação desenvolvida no cumprimento do plano de realojamento dos 

desalojados pelas inundações de 20 de Novembro de 1967, estabelecido pelo 

Ministério das Obras Públicas e pela fundação Calouste Gulbenkian, plano esse que 

se pode considerar uma autêntica experiência-piloto em matéria de habitação social. 

 

O FFH tratava-se de uma macroestrutura com um modelo institucional de perfil 

tecnocrático, assente em diversas contradições políticas e ideológicas. O FFH tinha como 

objetivo responder ao estipulado no III Plano de Fomento que previa a necessidade de um 

organismo centralizador em matéria de habitação. As competências do FFH, expressas nos 

seus Estatutos publicados em 1972, prendiam-se com: a)estudar o problema habitacional; 

b) coordenar as iniciativas do setor; c) executar as políticas habitacionais da administração 

pública. Mais tarde, estas competências serão alargadas dada a integração de várias políticas 

habitacionais existentes e a incumbência de desenvolverem projetos habitacionais de 

promoção direta, os Planos Integrados e conjuntos habitacionais de dimensão mais 

reduzida. Contudo, os Planos Integrados que deveriam ser ex-libris do FFH, mostraram-se 

de conceção e execução extremamente complexas e, como veremos, apenas nos primeiros 

anos após o 25 de abril de 1974, o FFH assumiu uma posição muito forte na organização 

das políticas habitacionais criadas no período revolucionário (Antunes, 2018). 

 

 

De acordo com as políticas habitacionais existentes na época e expressas no Quadro 2, o 

Estado e o Município de Vila Nova de Gaia vão apoiar a Junta Central da Casa dos 
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Pescadores na construção de dois Bairros Piscatórios; vão promover, em colaboração com 

a Fundação Calouste Gulbenkian, a construção de dois Bairros de Casas Económicas para 

os desalojados das cheias de 1962. O Município vai ainda apoiar, expropriando e 

urbanizando terrenos e facultando subsídios monetários, a ação da Igreja, que se envolveu 

em várias freguesias na construção do que se designa Património dos Pobres.    

 

Em 13 de agosto de 1948, o Presidente dá conhecimento à Câmara de um ofício da 

Direção Geral dos Serviços de Urbanização-Repartição de Melhoramento Urbanos, a 

solicitar a urbanização do bairro de casas para pescadores, na Afurada, obra comparticipada 

pelo Estado. Em 10 de setembro de 1948, na minuta da reunião de Câmara, foi aprovado o 

concurso da obra de urbanização do bairro de casas para pescadores, na Afurada, Santa 

Marinha. Em 28 de maio de 1952, o Bairro foi inaugurado, pelo Presidente da República, 

designando-se Bairro General Craveiro Lopes, em homenagem ao Presidente da República 

à época.  

 

 

Figura 4: Bairro dos Pescadores – Afurada (foto da autora)  

 

Relativamente ao Bairro Piscatório da Aguda, “deliberou esta Câmara em 23 de Outubro 

de 1957 ceder à Casa dos Pescadores do Porto os terrenos que possui na Praia da Aguda, 

na zona do extinto mercado, para a construção de um centro social e de casas para 

pescadores. Este assunto volta à Câmara para que os terrenos sejam melhor identificados: a 

norte coma Rua Alfredo Dias, a Sul com terreno particular, que por sua vez confronta com 

a Trav. da República; a Nascente com a Avenida de Gomes Guerra e a Poente, com o 

areal. Esta cedência é gratuita, pois este terreno foi doado à Câmara, pelo que esta entende 

que não há lesão no erário público. O Conselho aprovou por unanimidade esta deliberação 
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camarária” (minuta de ata n.º 26, de 15 de setembro de 1958). Apenas em 1962, é 

inaugurado o Bairro de Pescadores da Aguda, em Arcozelo. 

 

Figura 5: Bairro de Pescadores de Arcozelo (foto da autora)  

 

Convém apenas referir, que mais tarde, pela Portaria 866/74 de 31 de dezembro, a Junta 

Central das Casas dos Pescadores assume as funções próprias de uma Caixa Sindical de 

Previdência, transmitindo o seu património para a posse da Caixa Nacional de Pensões. 

Esta passa a designar-se Centro Nacional de Pensões através do Decreto-Regulamentar n.º 

2/81 de 15 de janeiro e nos termos da Portaria 649/81 de 29 de julho, o património do 

Centro Nacional de Pensões é transferido para a posse do Instituto de Gestão Financeira 

da Segurança Social, IGFSS, IP. 

 

Atualmente, o Bairro dos Pescadores da Afurada é composto por 88 fogos, 48 de tipologia 

2 e 40 de tipologia 3 e continua sendo propriedade do IGFSS, IP.2 As frações do Bairro de 

Pescadores da Aguda foram sendo vendidas aos moradores, e apenas 5 frações estão 

arrendadas. A lei do Orçamento de Estado para 2015, Lei 82_B-2014, no seu art. 14º prevê 

a transferência de património do IGFSS, IP para o IHRU, pelo que estas 5 habitações 

passaram para gestão do IHRU em dezembro de 2015.3  

 

O Bairro de Quebrantões, na freguesia de Oliveira do Douro, e o Bairro do Balteiro, na 

freguesia de Vilar de Andorinho foram construídos pelo Município de Vila Nova de Gaia 

como resposta de emergência: atribuir alojamento aos desalojados das habitações 

provocados pelas cheias do Rio Douro em 1961/62. 

                                                           
2
 Ver anexo n.º 1, planta com a configuração do Bairro dos Pescadores. 

3 Passa também para gestão do IHRU um Bloco de Construções composto por 34 habitações, na freguesia de 
Mafamude (Rua Gil Eanes), localizado ao lado do Bairro de Cabo Mor.  
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Na minuta de ata n.º 2 de 10 de janeiro de 1962, alude-se às cheias do Rio Douro que 

provocaram vários desalojados. Contudo, apenas em 1965, conforme ata n.º 42, se refere a 

necessidade de construção do Bairro de Quebrantões para dar resposta às famílias 

desalojadas das cheias. Em 26 de maio de 1965, a Câmara abre concurso público para a 

construção de 36 fogos (3 Blocos com 12 casas cada) em Quebrantões, Oliveira do Douro 

e de 28 fogos (2 Blocos com 14 casas cada) em Balteiro, Vilar de Andorinho para este fim.  

O financiamento destas construções teve comparticipação do Estado, através do Ministério 

das Obras Públicas-Direção Geral dos Serviços de Urbanização e Gabinete de Estudos da 

Habitação e da Fundação Calouste Gulbenkian. Apenas, em 1967, a Câmara atribui as casas 

às famílias desalojadas. Estes dois empreendimentos constituem a primeira resposta 

habitacional do Município em habitação social. 

 

 

Figura 6: Bairro do Balteiro 

 

Figura 7: Bairro de Quebrantões (fotos da Gaiurb) 
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Relativamente à ação da Igreja, e do designado “Património dos Pobres”, as atas mostram a 

construção de casas para pobres promovidas pelos párocos das freguesias, integradas no 

Plano Padre Américo.  

 

Quadro 3 - Síntese das construções integradas no "Património dos Pobres" em V. N. de 
Gaia 

Freguesia Nome Localização Situação Atual 

Arcozelo 
Minuta de ata n.º 36 

23 de outubro de 1957 

Bairro Santa 
Maria Adelaide 

 
------------------ 

Demolido e 
Famílias realojadas 

PER (1993) 
Arcozelo 

Avintes 
Minuta de ata n.º 8 

06 de março de 1957 

Bairro da 
Graça 

Bairro Poeta 
Mesquita e 

Melo 

 
----------------- 

Demolido e 
Famílias realojadas 

PER (1993) Avintes 

Gulpilhares 
Minuta de ata n.º 38 

21 de dezembro de 1954 

Património dos 
Pobres 

Rua Belos Ares 
Rua Pavilhão 
Rua Calvário 

Ocupadas 

Madalena 
Minuta de ata n.º 24 

23-07-1965 

Património dos 
Pobres 

Rua Choupelo Ocupadas 

Oliveira do Douro 
Minuta de ata n.º 24 
14 de junho de 1967 

Património dos 
Pobres 

Rua S. Judas Tadeu 3 Famílias realojadas 
1 Ocupada 

Vilar de Andorinho 
Minuta de ata n.º 3 

20 de janeiro de 1958 

Património dos 
Pobres 

Trav. das 
Carvalheiras 

Ocupadas 

Valadares 
Minuta de ata n.º 5 

6 de fevereiro de1954 

Património dos 
Pobres 

R. do Crasto 
Rua da Cavada 

Velha 

 
Ocupadas 

Mafamude 
Minuta de ata n.º 29 
31 de agosto de 1959 

Património dos 
Pobres 

Trav. Padre 
Américo 

Ocupadas 

Lever 
Minuta de ata n.º 25 de 

17 de julho de 
1957 

Património dos 
Pobres 

Rua Pinheiro 
Manso 

Ocupadas 

Perosinho Património dos 
Pobres 

Rua Dr. Eduardo 
Ribeiro – Serzedo 

Rua Senhor do 
Calvário 

6 casas: 5 ocupadas 
e 1 devoluta 

2 casas ocupadas 

 

Este tipo de construção é, na sua maioria, constituída por conjuntos de moradias, com 2 ou 

3 ou 4 casas cada. Dada a deficiente qualidade construtiva, e conforme referido no quadro 

3, as casas do Património dos Pobres de Arcozelo e Avintes foram demolidas e os 

ocupantes realojados em Bairros construídos ao abrigo do Programa Especial de 

Realojamento (1993)4. Contudo, este Património ainda subsiste e continua ocupado.  

                                                           
4
 O Programa Especial de Realojamento (PER), política pública lançada na década de 90, será objeto de 

análise no subcapítulo 1.4.   
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Figura 8: Património dos Pobres da Madalena 

 

 

Figura 9: Património dos Pobres de Vilar de Andorinho 

 

Figura 10: Património dos Pobres de Valadares 
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Figura 11: Património dos Pobres de Mafamude (fotos da autora) 

 

Importa agora efetuar uma breve análise sobre a evolução da população residente quer em 

Vila Nova de Gaia, quer no concelho do Porto, quer no Grande Porto (concelhos de 

Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo), a fim de melhor se compreender a necessidade 

de habitação no concelho ou a procura de soluções, menos próprias, por parte da 

população residente. 

 

Quadro 4 - Evolução e variação da população residente entre 1940 e 1960 

Concelho População 
1940 

População 
1950 

População 
1960 

Variação da 
População 
1930/1940 

% 

Variação da 
População 
1940/1950 

% 

Variação da 
População 
1950/1960 

% 

Vila Nova 
de Gaia 

119 697 
 

133 760 
 

157 357 16,3% 11,7% 17,6% 

Porto 258 548 
 

281 406 
 

303 424 12,5% 8,8% 7,8% 

Grande 
Porto 

558 558 631 855 723 340 17,4% 12,1% 14,5% 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

Em termos populacionais, o concelho de Vila Nova de Gaia cresce de forma mais 

acentuada do que o concelho do Porto (quadro 4), notando-se um processo de 

descentralização da população para as periferias, reforçado pelos melhoramentos da rede 

de estradas, aumento do transporte rodoviário, mas também, pelos transportes coletivos de 

passageiros que servem os concelhos periféricos, como V. N. de Gaia, à cidade do Porto 

(Matos, 2001). 
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Este aumento populacional, principalmente a partir da década de 1950, traduz-se numa 

maior procura de habitação e no aparecimento do fenómeno da construção clandestina 

(Matos, 1990 e 2001). Da leitura das atas, verifica-se a construção de barracas na zona da 

Escarpa da Serra. Nas reuniões de Câmara refere-se a necessidade de demolição dessas 

construções ilegais de forma a “travar” este tipo de construção mas o certo é que estas 

construções vão ganhando expressão, principalmente após 1974, pelo que este fenómeno 

será tratado mais à frente. 

 

Em jeito de conclusão, importa salientar que este período, Estado Novo, é marcado por 

uma política de habitação estruturalmente corporativa e ideológica. A casa serviu como 

instrumento privilegiado de defesa da instituição familiar e de conservação da ordem social 

existente. A produção de alojamentos foi realizada pelo setor privado de construção, 

apoiado pelo Regime, sendo diminuta, a intervenção do setor público nessa produção. “Os 

bairros sociais, promovidos e distribuídos pelos diversos organismos da estrutura 

corporativa, resultavam de uma grande fragmentação de programas e regimes, com 

designações significativas: “casas para famílias pobres”, “casas para pescadores”, “casas 

para funcionários públicos”, etc. A promoção destes bairros visava sobretudo, uma função 

política e uma função simbólica: normalização social e familiar, afirmação da capacidade 

realizadora do Regime e do seu providencialismo social” (Ferreira, 1987, p:61). 

Este autor refere ainda, de forma resumida, a situação do país nos anos 60, resultado desta 

política, a saber: 

“-carências rondando os 500 000 fogos; 

-acentuada degradação do parque imobiliário urbano e desconforto do habitat rural, 

desprovido de abastecimento de água, de energia elétrica e da rede de esgotos; 

-acentuada especulação fundiária e imobiliária nos principais centros urbanos; 

-um setor da construção artesanal; 

-forte erupção do loteamento e da construção clandestinos” (Ferreira, 1987, p:62). 

 

O concelho de Vila Nova de Gaia também reflete as marcas deste tempo, como nos 

mostra a figura 12, com a localização dos Bairros construídos neste período histórico. 
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Figura 12: Localização dos bairros sociais construídos em V. N. de Gaia nesta época.5 

 

1.3 – 1974-1990 – Do Período Revolucionário à Estabilização Democrática  

 

Quadro 5: Síntese da política de habitação social entre 1974 e 1990 e concretizações em V. 
N. de Gaia 

Cronologia Legislação Enquadramento Concretização em V. N. de 
Gaia 

Regime 
Democrático 

Despacho 
Ministerial, 

Diário República 
de 06 de agosto 

de 1974 
 

SAAL- 
Promotores: Corpo técnico 

especializado do FFH e 
Autarquias. 

Beneficiários: Camadas 
populares residentes em 

habitações precárias. 

Sem expressão 
 

Decreto-Lei 
730/74, de 20 de 

dezembro de 
1974 e Decreto-

Lei n.º 737-
A/74, de 23 de 
dezembro de 

1974 
 

Regime Jurídico da Cooperação 
Habitacional (RJCH) 

Cooperativas de Habitação 
Económica (CHE) 

 

Cooperativas: Lar S. Cristovão; A 
Casa; As Sete Bicas; Cofa; 

Cotrase; Coopermaia; Monte da 
Virgem; Municoop ou 

municicoop; Novo Rumo; O 
Telefone; Santo António das 
Antas; SOCIALCOOP; A 
Tripeira; Urbicoop; VIP. 

Decreto-Lei nº 
663/74, de 26 de 

novembro, 

Contratos de Desenvolvimento 
para habitação (CDH) 

Promotores: Protocolo entre 

Urbanização de Vila D´Este 
Quinta da Mesquita 
Quinta da Marroca 

                                                           
5
 Anexo 2, outros Mapas com a localização dos Bairros Sociais construídos em V. N. De Gaia entre 1974 e 

1990 
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Decreto-Lei nº 
412-A/77, de 29 
de setembro e 
Decreto-Lei nº 
344/ 79, de 29 

de agosto 

FFH, Municípios, Empresas de 
Construção Privadas e CGD 
Beneficiários: Classe média 

 
 

Quinta da Belavista 
 

Constituição de 
1976 

Art. 65º –Direito à Habitação 
 

 

Decreto-Lei 
704/76, de 30 de 
setembro de 
1976 

Programa de Recuperação de 
Imóveis Degradados (PRID) 
 

Bairro de Quebrantões 
Bairro de Balteiro 
Bairro de Grijó6 
 

 Programa CAR- Casas Pré-
fabricadas. 

Bairro da Telheira 
Bairro dos Arcos de Sardão 

Empréstimos às 
Câmaras (D.L. 
658/74, de 23 de 
novembro) 

Construção de habitações a 
custos controlados 
Promotores: Acordos entre 
Municípios, IGAPHE, INH 

Mira 
Quinta do Guarda-Livros 
Cavaco II 
Balteiro III 

Dec-Lei n.º 
44645 de 1962, 
alterado pelo 
Dec-Lei 53/77 

Programa de lotes de 
autoconstrução 
Promotores: Município 
Beneficiários: Classe média 
baixa 

Enxomil 
Ribes 
Quinta da Marroca 
Quinta Velha 
Quinta da Pala 
Formigosa de Baixo 
Cancela da Cruz 

 

Em 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas (MFA) organizou a Revolução 

dos Cravos, que culminou com o derrube do Estado Novo. O “Programa do Movimento 

das Forças Armadas Portuguesas”, redigido em 15 de maio de 1974, referencia a Guerra 

Colonial e as Questões de Ultramar, a reforma da administração pública, das organizações 

políticas e a liberdade de expressão. Entendia-se que o futuro Governo Provisório devia 

assegurar “uma nova política económica, posta ao serviço do Povo Português, em 

particular das camadas da população até agora mais desfavorecidas” e “uma nova política 

social (…) com o objetivo da defesa dos interesses das classes trabalhadoras e o aumento 

progressivo, mas acelerado, da qualidade de vida dos portugueses” (MFA, 1974). 

 

Esta época caracteriza-se por uma dinâmica na atividade camarária antagónica às épocas 

anteriores e, em especial, ao Estado Novo. Com a liberdade de expressão, as reuniões de 

Câmara abriram-se aos munícipes para que estes expressassem os seus contributos na 

identificação de problemas da sua rua, lugar, freguesia. Foi um período de grande 

participação e envolvimento das populações na resolução de carências habitacionais, 

                                                           
6 Em 25 de Julho de 1977, minuta de ata n.º 14, a Câmara deliberou solicitar um empréstimo ao FFH, no 

âmbito do programa PRID, para obras de reparação dos Bairros de Quebrantões e Balteiro e ainda para o 

Bairro Padre Américo, pertença da freguesia de Grijó. 
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saneamento, limpeza, ruas, escolas, entre outras questões sociais. Além da participação nas 

reuniões de Câmara, as pessoas organizavam-se em Comissões de Moradores, Brigadas de 

Ruas e participavam ativamente na resolução dos principais problemas que as afetavam. 

Este envolvimento está bem patente na leitura das atas a partir de abril de 1974. Este 

espírito também está patente na postura dos autarcas que, além de tornarem públicas as 

reuniões de Câmara, também estão mais disponíveis para realizarem audiências individuais 

aos munícipes e assim melhor identificarem as problemáticas que devem ser trabalhadas 

pela Câmara.  

 

Na minuta de ata n.º 46 de 11 de novembro de 1974, “o Presidente da Câmara esclarece 

que os munícipes têm a possibilidade de dialogar com os responsáveis pela administração 

municipal. Do contacto estabelecido com as camadas populares, pode esclarecer que 80% 

dos problemas que lhe têm sido colocados prendem-se com o problema da habitação. 

Refere que já foi anunciado para o efeito a construção de 84 fogos para pobres, mas trata-

se de um pequeno contributo para minorar a situação, pois o problema tem de ser visto 

noutra dimensão, tão grandes são as carências neste setor”. 

 

Na minuta de ata n.º 9 de 3 de março de 1975, “a câmara aconselha a Comissão de 

Moradores de Coimbrões, que foi criada com o objetivo de resolver o problema 

habitacional daquela localidade, a entrar em contacto com o S.A.A.L.” 

 

O Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) foi criado em 6 de agosto de 1974 pelo 1º 

Governo Provisório para enquadrar os movimentos sociais reivindicativos por melhores 

condições habitacionais. Foi um programa inovador que tinha como objetivos “a 

reabilitação dos bairros degradados existentes, exigindo que a construção dos novos bairros 

fosse feita nos locais ocupados por esses bairros (..) garantido o Estado e as autarquias 

locais, os apoios necessários através das brigadas técnicas, nomeadamente, no campo 

jurídico, na execução de projeto, na organização administrativa e contabilística, na execução 

do processo de construção, terrenos e financiamento bonificados. Pretendia-se que os 

moradores interviessem em todo o processo construtivo, desde a escolha dos projetos, 

tipologias, adjudicação e controlo de obras, até à atribuição e gestão dos bairros.” (Matos, 

2001, p:117) 
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Como vemos, esta lógica de atuação é inovadora e rompe com os programas anteriores de 

construção de habitação social, onde as entidades responsáveis pela promoção social de 

habitação (Federação das Caixas de Previdência, Fundo de Fomento da Habitação – FFH - 

e as Câmaras Municipais) é que determinavam todo o processo construtivo, desde os locais 

de construção até às formas de atribuição de habitação.7 Esta atuação também é evidente 

em Vila Nova de Gaia, relativamente aos Bairros de Balteiro e Quebrantões, construídos 

pela Câmara Municipal com o apoio da Fundação Gulbenkian e sem nenhuma participação 

da população. Uma nota positiva em Vila Nova de Gaia, ao contrário do que sucede no 

Porto e Lisboa, é a pequena dimensão destes Bairros e a sua localização nas freguesias ou 

nas freguesias vizinhas onde as populações foram desalojadas pelas cheias do Rio Douro. 

O desenraizamento das populações, fortemente documentado na produção científica, não 

se faz sentir de forma tão dramática em Vila Nova de Gaia, quando comparada com os 

grandes concelhos do país.  

 

Apesar da lógica inovadora do SAAL, a sua existência foi curta, acabando por ser extinto 

em 1976. Contudo, muita da experiência adquirida e a sua própria metodologia continuou 

em outras formas organizativas, como é o caso, das cooperativas de habitação económica, 

das Uniões Cooperativas e da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação 

Económica (FENACHE) (Matos, 2001). 

 

Em Vila Nova de Gaia, a intervenção do SAAL foi reduzida mas as atas mostram esta 

transição de SAAL para as Cooperativas, conforme refere a minuta de ata n.º 15 de 8 de 

agosto de 1977: “um munícipe, membro da Associação de Moradores e Cooperativa de 

Habitação de Santo Ovídeo, refere que esta Associação representa cerca de 400 famílias 

mal alojadas e pretende saber se a câmara está na disposição de continuar com o SAAL 

para as zonas degradadas. Como têm explicado ao Sr. Presidente, a sugestão que nos deu 

para criar a Cooperativa de Habitação não serve a maioria dos moradores das ilhas. Eles 

não possuem rendimentos suficientes para suportar os encargos da cooperativa. As ilhas 

continuam cada vez mais degradadas, agravando a saúde de quem lá vive, uma chaga no 

Concelho. A cooperativa está organizada para apoiar 200 moradores, tem tido boa 

colaboração do FFH, necessita da expropriação de terrenos pela Câmara. A Associação 

sugeriu terrenos com cerca de 500 mil m2 de área pertencentes a pessoas com grandes 

recursos económicos. Apela à Câmara para resolução deste problema.” 

                                                           
7
 Para aprofundar mais este tema, ver Portas (1979 e 1986) e CONSELHO NACIONAL DO SAAL (1996)  
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Como referido no Quadro 5, o Estado publica legislação para a constituição das 

cooperativas de habitação (Decreto-Lei n.º 730/74) e um programa habitacional que 

instituía diversas vantagens destinadas às Cooperativas de Habitação Económica (Decreto-

Lei n.º 737-A/74). Em 1975, foi mesmo criado um serviço de apoio e coordenação da ação 

das cooperativas de habitação no FFH. Este serviço era constituído por uma equipa de 

jovens técnicos que impulsionou a constituição de cooperativas e apoiou a elaboração dos 

seus estatutos e projetos (FENACHE, 1985).  

 

Não obstante toda a legislação produzida neste período revolucionário, entra em vigor em 

1976, a Constituição da República Portuguesa onde se defende pela primeira vez o “Direito 

à Habitação” para todos os cidadãos portugueses, consagrado no artigo 65º. 

 

Este documento fundamental rompe definitivamente com toda a filosofia do Estado 

Novo. Considerado um direito, cabe ao Estado garantir o acesso a este direito, que passa 

pelo incentivo às Cooperativas e o fomento da autoconstrução, como se pode ler no ponto 

2 do referido artigo.  

“ 2.Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: 

a)Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de 

reordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que 

garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento 

social; 

b)Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações 

tendentes a resolver os respetivos problemas habitacionais e fomentar a 

autoconstrução e a criação de cooperativas de habitação: 

c)Estimular a construção privada, com subordinação dos interesses gerais” (artigo 

65º da Constituição da República Portuguesa, 1976). 

 

 

As Cooperativas surgem assim, entre 1975-79, como um movimento social moderado, 

criado pelos cidadãos de rendimentos baixos e médios, com o objetivo de completar a ação 

do Estado no domínio da habitação social. As cooperativas foram, deste modo, 

consideradas como um dos agentes a incrementar na promoção de alojamentos para a 
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resolução das graves carências habitacionais existentes, sobretudo das camadas mais 

desfavorecidas da população. (Matos, 2001).  

 

Ao Estado cabia efetuar um conjunto de apoios, nomeadamente, isenções fiscais, 

financiamentos bonificados e a fundo perdido e o acesso a terrenos públicos. Os 

Municípios tiveram um papel muito importante pois facilitaram os terrenos às 

Cooperativas para a construção destas casas, quer disponibilizando os solos municipais 

através do direito de superfície, quer recorrendo a expropriações de terrenos particulares. 

Além dos terrenos, os Municípios deram apoio na aprovação de projetos, na execução das 

infraestruturas básicas e nas isenções das taxas municipais. (Matos, 2001). 

 

Este apoio da autarquia às cooperativas, é referido na minuta da ata nº 47 de 26 de 

dezembro de 1978, “a Câmara delibera dar instruções aos Serviços para que considerem as 

isenções dos custos das licenças de obras, das licenças de habitabilidade ao rol das 

estabelecidas no Decreto-Lei 737-A/74 de 23 de Fevereiro, sempre que as Cooperativas de 

Habitação se encontrem registadas no FFH.” 

 

Estes incentivos promoveram a criação de várias cooperativas e o fomento de construção 

de habitação económica. Em Vila Nova de Gaia, a atividade das Cooperativas também não 

foi exceção, como demonstram as várias atas referidas no anexo 2. Existe contudo a ata n.º 

61 de 6 de novembro de 1980, que a Câmara consagrou aos problemas de habitação e que 

sumariza os processos das cooperativas, a saber:  

a)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica “SocialCoop”, 

no Lugar de São Lourenço, freguesia de Vilar de Andorinho, com 80 lotes, 

aprovada e em execução as obras de infraestruturas.  

b)Loteamento de terreno da Cooperativa Construtora Gloriosa União, no Lugar do 

Freixieiro, Oliveira do Douro, com 173 lotes, aprovado e com alvará de 86 lotes, e 

em execução as obras de infraestruturas restantes. 

c)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica “O Lar de S. 

Cristóvão”, no Alto das Torres, freguesia de Mafamude, com 98 lotes, aprovado e 

com alvará de 33 lotes, e em execução as obras de infraestruturas.  

d)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica “A casa”: em 

Santo Ovídeo, freguesia de Mafamude, 52 fogos, encontra-se em apreciação, 

faltando a expropriação do terreno; em Cabo-Mor, freguesia de Mafamude, já em 
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execução; no Monte da Virgem, freguesia de Mafamude, para 46 fogos, em 

apreciação, faltando a expropriação do terreno; 

e)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica de Santo 

Ovídeo, na zona do Liceu, freguesia de Mafamude, para 203 fogos, encontra-se em 

apreciação. 

f)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica “A Tripeira”, na 

Rua de Bustes, freguesia de Canidelo, para 192 fogos, aprovado em reunião 

conjunta, aguarda a realização de infraestruturas. 

g)Construção de Blocos da Cooperativa de habitação Novo Rumo, no Bairro das 

Pedras, freguesia de Mafamude, já em execução, 42 fogos; 

h)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica Santo António 

das Antas, em Laborim, freguesia de Mafamude, com 160 lotes, aprovado em 

reunião conjunta, faltando a realização de infraestruturas. 

i)Loteamento de terreno da Cooperativa de Habitação Económica Novo Rumo, na 

Rua Heróis de Ultramar, freguesia de Vilar de Andorinho, com 214 lotes, aprovado, 

faltando a realização de infraestruturas.  

 

Complementando esta ata, no Quadro 6 apresenta-se a localização e o número de fogos 

construídos pelas Cooperativas em Vila Nova de Gaia. No total foram construídos 2210 

alojamentos, distribuídos, sobretudo pelas freguesias centrais (Mafamude, Santa Marinha e 

Vilar de Andorinho), destacando-se, ainda as freguesias junto ao litoral (Madalena e 

Canidelo), situação que se deve, sobretudo, à sua proximidade à cidade do Porto, devido às 

melhores acessibilidades. Assim a construção pelas cooperativas, contribuiu para a 

expansão da habitação e consequente aumento da população residente, destas freguesias, 

nos anos 80 e 90, do século XX (Matos, 2001). 

 

Quadro 6 - Número de fogos construídos pelas Cooperativas em V. N. de Gaia, entre 1980 
e 2008 

Cooperativa Freguesia N.º de Fogos Ano de Construção 

Lar de S. Cristovão Mafamude 33  

A Casa Santa Marinha 104 1986 

As Sete Bicas Madalena 260 2008 

COFA Canidelo 60 1991 

COTRASE Vilar de Andorino 260 1987/2000 

Monte da Virgem Vilar de Andorinho 38 1980/1986 

Municoope ou 
Minicicoop 

Canidelo 74 1995/1997 

Novo Rumo  115 1980/1986 

 Mafamude 157 1986/1991 
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O Telefone Vilar de Andorinho 184 1993/2002 

 
Santo António Antas 

Mafamude 131 1984 

Vilar do Paraíso 56 1992 

Socialcoop Vilar de Andorinho 112 1986 

A Tripeira Canidelo 192 1981 

Urbicoop Madalena 344 1991/1992 

VIP Canidelo 90 1998 

TOTAL  2210  

Fonte: Matos, 2001 e Cooperativas 2008 

 

Convém apenas referir que este apoio dos Municípios às Cooperativas realiza-se de modo 

precário e casuístico, pois os instrumentos legais, nomeadamente, os Planos Diretores 

Municipais8, bem como a Lei de Financiamento ao Poder Local, só entrariam em vigor em 

1982.  

Em 1978, o núcleo de apoio às Cooperativas existente no FFH é desativado, em 1982 o 

próprio FFH é extinto e é substituído em 1984 pelo Instituto Nacional de Habitação 

(INH). Com a criação do INH, o Estado transferiu para a Banca a responsabilidade dos 

empréstimos a longo prazo e para os Municípios a promoção de habitação social, fatores 

que constituíram um duro golpe no sistema cooperativo. 9  

 

Em minuta de ata n.º 54 de 22 de outubro de 1984, “a câmara decide não atribuir mais 

subsídios às Cooperativas, por não estarem por dentro dos processos de realojamentos e 

preferem continuar com a sua política de habitação social.” Isto mostra como as autarquias 

nunca exerceram qualquer tipo de controlo na seleção dos cooperantes ou até mesmo 

sobre a ação das cooperativas. Os municípios interrogam-se sobre a adequação das 

promoções cooperativas ao interesse público, quer nos processos de expropriação, quer na 

aquisição de terrenos. Se durante os anos 80, o investimento das autarquias dirigiu-se para a 

infraestruturação, urbanização, construção de equipamentos, e portanto o investimento em 

habitação social foi menor, o apoio às cooperativas possibilitou uma forma de colmatar 

esta falta de investimento. Com a progressiva infraestruturação e cobertura de 

equipamentos, as Câmaras passam a ter mais capacidade financeira para investir na 

habitação social, pelo que esta modalidade irá perder força no panorama nacional, levando 

mesmo à extinção de muitas delas. 

 

                                                           
8
 Os Planos Diretores Municipais, instrumentos de regulação e zonamento do solo só viriam a ser regulados 

pelo D.L. 208/82 e decreto regulamentar 91/82. 
9 Para mais informações sobre Cooperativas ver: Ferreira, 1987; Federação Nacional de Cooperativas de 
Habitação Económica, 1992; Instituto António Sérgio,1997 e Matos 2001. 
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Além do incentivo às Cooperativas, a política de habitação, conforme programas 

habitacionais identificados no quadro 5, é orientada para a produção de habitações de 

renda económica, através da revitalização da promoção direta do FFH, principalmente no 

período entre 1976 e 1982, ano da sua extinção; da habitação apoiada a custos controlados, 

via Contratos de Desenvolvimento Habitacional (CDH), Empréstimos às Câmaras (a partir 

de 1982, com a extinção dos FFH e criação, em 1984, do INH), as Câmaras passam a ser 

responsáveis, diretamente, pela promoção e construção dos programas de renda limitada. 

Os Governos Constitucionais decidiram que a solução do problema habitacional passava 

pelo mercado livre e a promoção direta, a existir, deveria ser assegurada pelo poder local, 

criando para este efeito os Serviços Municipais de Habitação (SMH). Reforça-se assim a 

competência dos Municípios na área da habitação (Matos, 2001; Serra, 2002; Antunes, 

2018).  

 

Na sequência destes programas, foram construídos vários bairros sociais em Vila Nova de 

Gaia, financiados pelo FFH, até 1985, e posteriormente, pelo INH e IGAPHE (Instituto 

de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), como documentam as atas 

municipais. 

 

Em 27 de Setembro de 1974, na minuta de ata n.º 40 podia ler-se, “a Câmara toma 

conhecimento que o FFH pretende incluir no seu programa para 1975 a construção de 14 

fogos para famílias pobres em Quebrantões, freguesia de Oliveira do Douro, e 80 em S. 

Lourenço, Balteiro, freguesia de Vilar de Andorinho. O Município compromete-se a 

prestar apoio técnico ao FFH”. Na minuta de ata n.º 36 de 6 de Outubro de 1975, “o 

Presidente informou que, com vista a obter-se do FFH uma comparticipação para 

construção de habitações sociais, na ordem de 100% do seu custo, se tornasse necessário 

que o Município pusesse à disposição do FFH o terreno necessário e respetivos projetos. 

Dado que o Município dispunha de terrenos adequados junto aos bairros municipais de 

Vilar de Andorinho e Quebrantões e, ainda, junto do Cais do Cavaco, devem os Serviços 

Técnicos providenciar as diligências necessárias com vista a obter-se a comparticipação do 

FFH.”  

 

Na minuta de ata n.º 39 de 27 de outubro de 1975, “a Câmara deliberou aprovar a abertura 

dos concursos públicos para a construção de habitações sociais, a saber: 
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- na Quinta do Cavaco, freguesia da Afurada, 16 casas unifamiliares e um Bloco de RC e 

andar com 8 fogos;  

-em Quebrantões, freguesia de Oliveira do Douro, um Bloco composto por cave, RC e 3 

andares num total de 15 fogos; 

-em Balteiro, freguesia de Vilar de Andorinho, um Bloco composto por RC e 3 andares 

num total de 32 fogos e seis Blocos compostos por RC e andar num total de 48 fogos. 

Estas obras foram adjudicadas ao mesmo empreiteiro em 12 de janeiro de 1976.” 

 

Na minuta de ata n.º 19 de 10 de outubro de 1977, “a Câmara concede poderes ao 

Presidente para abrir concurso público para a seleção das famílias para o Bairro de 

Quebrantões, podendo conceder-se rendas técnicas ou sociais”. O mesmo procedimento 

concursal está na base da atribuição das casas no Bairro do Balteiro10. As regras de 

atribuição de habitação no Bairro do Cavaco serão diferentes uma vez que passam a ter em 

conta as carências habitacionais identificadas pelos técnicos dos Serviços Municipais de 

Habitação (SMH) e das Juntas de Freguesia. 

Na minuta de ata de 26 de novembro de 1981, “a Câmara reuniu com as Juntas de 

Freguesia de Santa Marinha e Mafamude sobre o grave problema da habitação nas duas 

freguesias e referiram as grandes carências: grande quantidade de casas abandonadas; a 

alarmante situação de degradação de centenas de casas, com predomínio na beira-rio e a 

existência de vários terrenos abandonados há vários anos e onde se poderiam construir 

casas a baixo preço para os mais necessitados. Recomendam que o Bairro do Cavaco seja 

para os desalojados, entre eles os da zona do Liceu Velho em Mafamude, e não seja posto a 

concurso. A Câmara informou as Juntas para se inteirarem do parque habitacional 

degradado para resolução através do PRID, a identificação dos terrenos abandonados e 

identificação dos proprietários para possível aquisição de terrenos.” 

As reservas de habitação para o Conjunto Habitacional do Cavaco contemplaram os casos 

de desalojados, ruína, funcionários camarários, deficientes, pescadores e ordens de despejo, 

com base no Decreto 50/7711. O Bairro do Cavaco terá uma segunda fase de construções, 

denominada Cavaco II, com 41 habitações, já com financiamento do INH, finalizada nos 

anos 90. 

 

                                                           
10 Em minuta de ata n.º 41 de 26 de setembro de 1979, “a Câmara ratifica a Lista Definitiva para atribuição de 

habitações camarárias em Vilar de Andorinho”. 
11

 Minuta de ata n.º 1 de 7 de janeiro de 1983. 
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Dadas as carências habitacionais do concelho e a incapacidade do Estado em promover 

habitação social, o Município, em situações extremas de carência, autoriza a construção de 

barracos no Lugar da Telheira. Apesar de se tratar de casos de urgente necessidade, a 

Câmara é avisada pelos Serviços Técnicos de estar a permitir a construção de um ”Bairro 

de Lata”.12  

 

Apesar das controvérsias em relação à fraca qualidade dos materiais construtivos, em 1981, 

a Câmara deliberou executar as Casas Desmontáveis da Telheira e deliberou adjudicar a 

construção de 14 casas em pré-fabricado pesado, de tipo T3, nos Arcos de Sardão.13 Apesar 

desta intenção inicial, o Bairro dos Arcos de Sardão contemplará 32 habitações (quatro 

blocos de 8 casas) e a Câmara apresenta uma proposta de reserva de habitações 

considerando as situações de carência de habitação sinalizadas: equipamentos coletivos 

com famílias a residir em más condições habitacionais; as famílias despejadas (60 famílias); 

os 3000 pedidos de habitação registados nos SMH, principalmente das freguesias de Santa 

Marinha, Mafamude e Oliveira do Douro.  

 

Dada a fraca qualidade construtiva destas construções, a Telheira e Arcos de Sardão serão 

demolidos e os seus moradores realojados em Bairros do Programa Especial de 

Realojamento (PER, 1993), como veremos no período seguinte.   

 

A Junta de Freguesia de Canelas também dá o seu contributo na promoção de habitação 

social a fim de dar resposta às famílias com ações de despejo e outras em más condições de 

habitabilidade da freguesia. O Bairro de Borneiros é composto por seis casas unifamiliares, 

em banda e o concurso público foi aberto em 1980.14 

 

 

Figura 13: Bairro de Borneiros, propriedade da Junta de Freguesia de Canelas. (foto da autora) 

                                                           
12 Minuta de ata n.º 24 de 24 de abril de 1980. 
13 Minuta de ata n.º 77 de 23 de outubro de 1981. 
14 Minuta de ata n.º 52 de 18 de dezembro de 1979 



38 
 

 

Da leitura destas atas, depreende-se uma grande morosidade no processo de construção de 

habitações sociais, desde a sua conceção, (anos 1975) até à sua atribuição (1982-83). Mas 

nota-se uma maior competência técnica das Autarquias, possibilitada pela criação dos 

SMH. Os SMH em Vila Nova de Gaia foram criados em 10 de Abril de 1978, conforme 

Decreto-Lei 797/76 de 6 de novembro e tinham como principais atribuições a gestão do 

parque habitacional e a atribuição dos fogos. O corpo técnico dos SMH era composto por 

diversas áreas profissionais, desde arquitetos a assistentes sociais.  

Contudo é notória a falta de articulação entre o Poder Central e o Poder Local e a 

dificuldade no financiamento das habitações, substituindo-se a Câmara ao FFH, em alguns 

casos. 

Exemplos disso são as atas que a seguir se reportam. 

 

Em 6 de novembro de 1980, minuta de ata n.º 61, “a reunião é consagrada aos problemas 

da habitação: 

1. Construções sociais a cargo do FFH: 

a)construídas: Freguesia de Oliveira do Douro, Bairro de Quebrantões, 15 fogos e 

freguesia de Vilar de Andorinho, Bairro de Balteiro, 80 fogos; 

b)em construção: freguesia da Afurada, Lugar do Cavaco 24 fogos; 

c)em concurso de atribuição: freguesia de Mafamude, Lugar de Cabo-Mor, 64 

fogos; 

d)em fase de adjudicação de obras: freguesia de Valadares, junto ao Ciclo 

Preparatório, 48 fogos; 

e)em fase de organização de concurso de construção: freguesia de Grijó-Junto da 

Quinta Velha, 43 fogos. 

f)em fase de projeto: freguesia de Canelas: junto do Escola do ciclo Preparatório, 

112 fogos”. 

 

Em 30 de outubro de 1981, minuta de ata n.º 79, “a Câmara aprova uma moção de censura 

que pretende apresentar ao Estado Central, Ministro da Habitação e Obras Públicas, acerca 

das carências habitacionais de Vila Nova de Gaia. Referem que a falta de habitação no 

concelho de Gaia é calamitosa, que no último concurso para 64 habitações, inscreveram-se 

1994 famílias, das quais 40% foram consideradas sem habitação. Reiteram a demora e 

pouca articulação do FFH na promoção direta de habitação em VNGaia, nomeadamente 
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na construção de habitação social Grijó (43 habitações), Valadares (48 habitações) e 

Canelas (112 habitações) arrastando-se estes dois últimos processos desde 1977. Apesar das 

dificuldades financeiras do Município, este avançou com a compra do terreno em Grijó, 

realizou as infraestruturas, tem 28 lotes de autoconstrução por cedência do direito de 

superfície, aguardando-se do FFH a autorização para avançar com a construção de 48 

fogos, processo organizado desde o início do ano e sem resposta por parte desta entidade. 

A agravar a situação, há cerca de 46 famílias desalojadas e a Câmara tem de desalojar cerca 

de 100 famílias em 1982 devido à construção da Via 8 que ligará o centro da vila à Ponte 

Arrábida. Para atender a esta situação, está a organizar o processo relativo à Quinta dos 

Castelos que em breve vai remeter para o FFH, esperando assim urgência na resolução 

destes processos por parte do FFH”.  

 

Em minuta de ata n.º 8 de 7 de Fevereiro, “a Câmara decide com o concurso de 48 fogos 

de renda resolúvel em Grijó, desistindo do processo dos FFH e insiste com o Secretário de 

Estado de Habitação e Urbanismo quanto aos processos de Valadares e Canelas”.  

 

A década de 1980 constitui-se um período de transição nas políticas de habitação social: a 

promoção de habitação social será, cada vez mais, assegurada pelos Municípios. Em 1983, 

o Decreto-Lei n.º 220/83, de 26 de maio, define condições especiais de acesso ao crédito 

para os Municípios, fomentando a construção de habitações para venda, dado que este tipo 

de opção não implicava esforços financeiros a médio e longo prazo nos orçamentos 

municipais.  

Mais tarde, reforçando a atividade das Autarquias, o Estado lança o Decreto-lei n.º 110/85, 

de 17 de abril. Este diploma começa por recordar o extinto FFH e afirmar que a dissolução 

do organismo central tinha criado uma “grave lacuna” que não tinha sido colmatada, 

nomeadamente, na promoção de habitação social para arrendamento. Reforçando a 

construção de habitações sociais no modelo de arrendamento social, surge o Decreto-Lei 

n.º 226/87, de 6 de Junho. As responsabilidades da Comissão Liquidatária do FFH são 

transferidas para o IGAPHE. Nesta solução de arrendamento social, o IGAPHE financiou, 

a fundo perdido, 50% do valor da construção dos Empreendimentos. Os Municípios 

podiam solicitar empréstimos ao INH para a parte não financiada (nos termos do Decreto-

Lei n.º 110/85). 
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Neste contexto legislativo, a Autarquia de Vila Nova de Gaia, promove a construção de 

habitação social, fomentando quer a construção de pequenos bairros para venda ou em 

regime de propriedade resolúvel, quer em regime de arrendamento social (Quadro 7), quer 

a construção de loteamentos para autoconstrução (Quadro 8). 

 

Quadro 7: Bairros de Habitação Social construídos entre 1987 e 1994 

Designação Bairro Freguesia N.º de Fogos 
Arrendamento 

Social 

N.º Fogos 
Vendidos 

Ano de 
Construção 

Penedo Valadares 28 36 1987 

Cavaco II Afurada 40 ----- 1990 

Quinta do Guarda-Livros Oliveira do Douro 100 ---- 1991 

Balteiro III V. de Andorinho 14 17 1992 

Quinta dos Castelos* Santa Marinha 74 6 1983 

Mira Arcozelo 2 32 1991 

Igreja Olival 10 6 1994 

Padrão Grijó 9 7 1994 

Raposas Pedroso 7 17 1994 

Alto das Torres Mafamude 10 37 1994 

Fonte: Gaiurb, EM*O Empreendimento da Quinta dos Castelos foi construído pelo Município de Vila Nova 

de Gaia, ao abrigo do Decreto-lei n.º 220/83 de 26 de Maio.     

 

O Município, através dos Serviços Municipais de Habitação, realizou 6 contratos de 

arrendamento para habitação social neste Empreendimento entre  os anos de 1983 e 1989 

e, posteriormente, conforme deliberação camarária registada na ata n.º 12, da Reunião 

Ordinária realizada em 13/03/95, vendeu as seis habitações aos arrendatários. 

As restantes 74 habitações foram passadas para gestão da ex-REFER, atual Infraestruturas 

de Portugal, IP. As frações destinaram-se ao realojamento de antigos moradores da zona 

onde foi construída a Ponte Ferroviária de São João e as mesmas foram entregues a essas 

famílias sem qualquer tipo de contratualização.  

 

Quadro 8: Lotes de Autoconstrução 

Freguesia Designação N.º de Lotes 

Arcozelo Enxomil 8 

Canelas Ribes 48 

Crestuma Quinta da Marroca 62 

Grijó Quinta Velha 48 

Gulpilhares Quinta da Pala 42 

Oliveira do Douro Formigosa de Baixo 13 

Sandim Cancela da Cruz 35 

Fonte: Gaiurb, EM 
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Uma das formas de tentar colmatar o défice habitacional e a expansão da construção 

clandestina15 que se fazia sentir em diversos concelhos das duas áreas metropolitanas, foi 

através dos loteamentos de autoconstrução, promovidos pelas Câmaras. Estes são 

constituídos por lotes de terrenos já infraestruturados, que são vendidos a famílias 

carenciadas que devem promover a construção das suas habitações no prazo de dois anos. 

As casas obedecem a um projeto tipo promovido pelas Autarquias sem custos para o 

adquirente e incluem outras isenções de taxas municipais e fiscais. Estas casas vão ser 

vendidas ou arrendadas durante o período de amortização, sem autorização do Município.  

 

Além dos loteamentos acima mencionados, a Câmara promoveu ainda a autoconstrução de 

habitação para os munícipes que tivessem terreno disponível, “seria bom que todos se 

habituassem à ideia de que a Câmara possibilitaria que um certo número de trabalhadores, 

no regime de autoconstrução, fizesse ele próprio, com a ajuda de familiares e amigos, a sua 

própria casa.”16 Este tipo de promoção foi sendo aperfeiçoado e a Câmara cria os “Projetos 

dos Economicamente Débeis”, isto é, a Câmara tem um projeto-tipo adequado à dimensão 

dos agregados familiares para os apoiar na construção da sua habitação.17 

 

Outra das modalidades utilizadas pelo Estado Central, para construção de habitações a 

custos controlados destinados à venda são os Contratos de Desenvolvimento Habitacional 

(CDH), estabelecidos mediante protocolos entre INH ou a CGD, as empresas de 

construção e o Município. “Este programa pretende revitalizar e cativar as empresas de 

construção para a promoção a preços controlados, permitindo a reconversão produtiva das 

empresas. O CDH ao proporcionar uma continuidade de produção, conjuntamente com 

estímulos fiscais (isenção de encargos de registo predial e de sisa), financeiros e garantia de 

compra dos alojamentos produzidos (reduzindo os riscos inerentes à comercialização) 

condiciona também a especulação, através da limitação dos preços dos terrenos e 

habitações, garantido, contudo, uma margem de lucro limitada. Estas condições foram 

fundamentais, durante os períodos de recessão económica e de forte inflação, que 

ocorreram até à entrada de Portugal na CEE, permitindo, ainda, o acesso à casa própria a 

estratos sociais com menores rendimentos que o mercado, por si só, não consegue dar 

resposta.” (Matos, 2001, p:423) 

                                                           
15 A construção clandestina é “aquela que é feita sem autorização das Câmaras Municipais, às quais compete 
licenciar e controlar as obras realizadas pelos particulares” (Matos, 1990, p. 150). 
16

 Minuta de ata n.º 15 de 14 de Abril de 1975. 
17 Minuta de ata n.º 11 de 20 de fevereiro de 1985 
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Inserem-se nesta modalidade os seguintes Empreendimentos: Urbanização de Vila D´Este, 

Vila D´Este (referido nas atas como Quinta do Monte Grande), freguesia de Vilar de 

Andorinho (2005 habitações em regime de venda e 80 habitações em regime de 

arrendamento); Urbanização da Quinta da Mesquita, freguesia de Avintes (600 em regime 

de venda e 24 em regime de arrendamento); Urbanização da Quinta da Marroca, freguesia 

de Crestuma (84 habitações em regime venda e 45 regime de arrendamento).  

 

Figura 14: Quinta da Marroca 

 

Figura 15: Quinta da Mesquita (fotos da Gaiurb, EM) 

 

Nesta modalidade, a comercialização das habitações deixa de estar subordinada às listas 

geridas pelos serviços municipais e pode ser realizada pelos promotores ou pela 

contratação de serviços de empresas de mediação imobiliária. As habitações podem ser 

ocupadas por diversas modalidades: habitação própria, arrendamento habitacional e 

arrendamento social. As habitações em regime de arrendamento social correspondem a 

frações, propriedade do Município, e estão espalhadas em vários lotes dos vários 

Empreendimentos. Dado que são empreendimentos de propriedade mista, estão 
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organizados em Administrações de Condomínio, inicialmente geridas pelos próprios 

moradores e, atualmente, por empresas de Administração de Condomínio. 

 

Revendo as políticas habitacionais no Município de Vila Nova de Gaia, bem como, o 

esforço desta entidade em resolver as carências da população, em matéria de habitação, 

devemos ter em conta que, nesta época, a população residente em Vila Nova de Gaia 

cresce exponencialmente, conforme nos mostra o Quadro 9.   

 

Quadro 9 - Evolução e variação da população residente 

Concelho População 
1970 

População 
1981 

População 
1991 

Variação da 
População 
1960/1970 

% 

Variação da 
População 
1970/1981 

% 

Variação da 
População 
1981/1991 

% 

Vila Nova 
de Gaia 

180 875 
 

226 331 
 

248 565 14,9% 25,1% 9,8% 

Porto 301 655 
 

327 368 
 

302 472 -0,58% 8,5% -7,6% 

Grande 
Porto 

802 075 966 868 1 013 220 10,9% 20,6% 4,8% 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

Vila Nova de Gaia, mantém a curva ascendente de população residente, já verificada no 

período anterior. Mantém-se o movimento de descentralização residencial para as 

periferias, com implicações negativas na cidade do Porto. “Fatores como a diferenciação e 

especialização funcional da cidade do Porto, os custos do solo, a legislação quanto ao 

arrendamento, a pequena oferta de habitação social, o movimento centrífugo da indústria e 

a melhoria da acessibilidade intrametropolitana, contribuíram diretamente para o 

desenvolvimento de estratégias de descentralização residencial. (…) A população portuense 

fixa-se nos concelhos periféricos, onde procuram resolução para o seu principal problema 

– a habitação.” (Matos,1990, p:209) 

Esta forte pressão habitacional, acrescida dos obstáculos sentidos pelas famílias de baixos 

recursos ao alojamento no mercado legal, resultam no aparecimento do mercado 

clandestino de habitação. Em Vila Nova de Gaia, segundo Matos (1990, p:241), podemos 

distinguir três grandes grupos de construção clandestina: 

“1. A construção sem licença de casa própria da iniciativa de particulares individuais, 

dispersa pelas freguesias essencialmente rurais de pequena propriedade, sacrificando 

normalmente solos de boa aptidão agrícola, mas que após fiscalização das condições de 

habitabilidade são facilmente legalizáveis. É o caso das construções existentes nas 

freguesias de Olival, Sermonde, Sandim e Pedroso; 
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2. Bairros consolidados com tendência para a densificação, devido à existência de vários 

lotes já vendidos e com índices de ocupação elevados, predominando a moradia 

unifamiliar em lotes reduzidos (250-350m2) com anexos, por vezes ocupados. 

Apresentam graves problemas de recuperação urbanística, devido não só à dificuldade 

de legalização dos lotes, como também de infraestruturas, em consequência das 

características físicas dos terrenos. Situam-se próximos de boas redes de comunicação. 

É o caso dos bairros da Escarpa da Serra do Pilar (freguesia de Santa Marinha), do 

Cadavão (freguesia de Vilar do Paraíso) e Lugar de Espinho (freguesia de S. Félix da 

Marinha); 

3. Bairros clandestinos de primeira e segunda residência, junto à orla litoral e fluvial, 

que invadem áreas de domínio público marítimo e espaços sensíveis do ponto de vista 

do equilíbrio ambiental, ou até mesmo alguns terrenos baldios. É o caso do bairro de 

Picão (freguesia de Canidelo), Madalena Poente e Nascente (no limite das freguesias de 

Canidelo e Madalena), lugar da Marinha (freguesia de Valadares) e praia de Salgueiros 

(freguesia de Canidelo)”. 

 

Os bairros clandestinos constituem um grave problema em termos de planeamento 

territorial, pelo que o Município de Vila Nova de Gaia tomou medidas para controlar a 

ocupação desta área. As atas municipais desde 1950 referem a existência de habitação 

clandestina. É bem patente na leitura das atas a forte reivindicação da população da 

Escarpa da Serra do Pilar, constituída em Associação de Moradores, na melhoria das 

infraestruturas, luta pela eletricidade e água, arruamentos e a oposição da Câmara na 

realização destas melhorias, determinando antes a demolição destas construções e a sua 

ineficácia no cumprimento desta determinação. 

Em 21 de novembro de 1983, e a fim de resolver este problema, a ata mostra a intenção da 

Câmara em criar um Gabinete de Regularização dos Clandestinos. Este Gabinete foi criado 

pela Câmara em 1987, tendo como principais objetivos delimitar as áreas de construção 

clandestina e a elaboração dos planos e medidas necessárias à regularização urbanística das 

mesmas, além do acompanhamento da execução dos referidos planos (Matos, 1990). 

A primeira medida tomada pela Câmara para controlar a ocupação destas áreas, remonta a 

1985, com a aprovação da área de delimitação da Orla Marítima e, em 1988, o Plano Geral 

que a regulamenta, integrado no Plano Diretor Municipal (PDM) (Matos, 1990).  

As quatro áreas de atuação prioritária identificadas pelo Gabinete foram Picão, Madalena 

Poente e Nascente, Serra do Pilar e Cadavão, dadas as suas características, a saber: 
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-maior densidade populacional, com tendência a aumentar; 

-maior carência ou ausência de equipamentos nas proximidades; 

-exequibilidade de recuperação de acordo com os critérios legalmente definidos; 

-menor necessidade de demolições, por apresentarem uma percentagem significativa de 

construções aceitáveis do ponto de vista técnico-financeiro (Matos, 1990). 

A metodologia seguida pelo Gabinete foi, antes de tudo, aceitar a situação de 

clandestinidade como um facto resultante da má fiscalização e excessiva burocratização do 

processo de licenciamento urbano e a intervenção participada, envolvendo a população, 

através das Associações de Moradores e as Juntas de Freguesias. Além destas medidas, a 

Câmara desenvolveu outras ações a fim de conter a expansão deste mercado habitacional, 

nomeadamente, a reorganização e intensificação da Fiscalização, a oferta de lotes de 

autoconstrução e a construção de habitação social, ambos acima identificados (Matos, 

1990). 

 

Em jeito de conclusão, pode-se afirmar que a política habitacional pós-25 de abril passa por 

três períodos: os anos de 74 a 76, anos da revolução, caracteriza-se por uma grande 

intervenção do Estado no fomento direto da produção habitacional, mas também nos 

domínios da política urbanística e de solos; os anos de 76 a 79, assiste-se a uma progressiva 

liberalização da política habitacional e urbanística, que culmina nos anos 80 a 85 com a 

total liberalização do Setor, cessando o apoio aos programas públicos e privados. (Ferreira, 

1987, p:68) Relativamente aos principais bloqueamentos estruturais diagnosticados nos 

finais de 60 – solos, organização e produtividade da construção, captação de poupanças, 

definição da intervenção do Estado e orgânica institucional – a situação em pouco se 

alterou face à época do Estado Novo. Contudo, esta época proporcionou uma modificação 

profunda das condições que podem proporcionar a alteração da situação: em primeiro 

lugar, a vivência de um regime democrático. A democracia é uma condição fundamental 

para o controlo do poder económico pelo poder político e para o controlo da especulação 

imobiliária, com o aprofundamento da intervenção normativa do Estado e o 

desenvolvimento concorrencial dos setores público, privado e cooperativo. Em segundo 

lugar, a organização e experiência de dois promotores da nova política de habitação: os 

Municípios e as Cooperativas, pela sua implantação geográfica descentralizada, a sua 

relação direta com as populações e com os recursos produtivos e pela sua natureza de 

detentores diretos de alguns meios e condições promocionais do alojamento – 

enquadramento urbanístico, solos, programação de carências, etc. Por fim, o alargamento 



46 
 

do conhecimento, ao nível dos quadros técnicos e políticos. O Regime anterior praticou 

uma política elitista de formação e informação, pelo que eram escassos os quadros técnicos 

e políticos conhecedores da questão habitacional. A democratização da vida pública e do 

ensino, depois de 1974, permitiu que um elevado número de autarcas e quadros técnicos 

dos municípios, do setor privado, da administração central e dos partidos políticos tenha 

acesso aos conhecimentos e adquira capacidade executiva para participar –e tornar viável – 

uma nova política de habitação. (Ferreira,1987, p:75-76) 

 

Mais uma vez, o concelho de Vila Nova de Gaia reflete as marcas deste tempo, como nos 

mostra a figura 16 , com a localização dos Bairros construídos neste período histórico. 

 

 

Figura 16: Localização  dos bairros sociais construídos em V. N. de Gaia entre 1974 e 1990 
18 

 

1.4 – De 1990 até 2014 – Do PER à Crise económica.  

 

Quadro 10: Síntese da Política de habitação social e concretizações em V. N. de Gaia 

Cronologia Legislação 
 

Enquadramento Concretizações em Vila 
Nova de Gaia 

1993 Dec-Lei n.º 
163/93 de 7 de 

.Programa Especial de Realojamento 
(PER)- Erradicação de construção 

Ver Quadro 10 
 

                                                           
18

 Anexo 3, Outros Mapas com a localização dos Bairros Sociais construídos em V. N. De Gaia entre 1974 
e 1990 
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Maio abarracadas 

Decreto-Lei 
164/93 de 7 de 
Maio alterado 

pelo Decreto-Lei 
n.º 63/95 

Programa de Construção de Habitações 
Económicas no âmbito do PER 

 
 

 

Decreto-Lei nº 
79/96 de 20 de 
Junho 

PER-Famílias- Compra para famílias a 
residir em construções abarracadas. 

 

 

O “Livro Branco sobre a política de habitação em Portugal” foi elaborado por uma 

Comissão de Peritos composta por 21 especialistas indicados pelas diversas Associações 

representativas do Setor da Habitação. A versão preliminar do Livro Branco foi 

apresentada no Encontro Nacional de Habitação, em 11 e 12 de fevereiro de 1993 e, após 

o Encontro Nacional foi elaborada uma versão definitiva, que incorporou uma série de 

sugestões e melhorias que foram apresentadas nesse Encontro ou sugeridas pelas 

Associações Promotoras. O Plano das 500 000 Casas foi a ideia base saída desse Encontro, 

uma proposta coerente de resolução dos problemas do setor, que se enquadra numa 

posição inteiramente aberta ao diálogo e à concertação com o Governo por parte dos 

agentes económicos e sociais da Habitação. (Ferreira, 1993, p:7) 

A nível político, realiza-se entre 30 de janeiro e 14 de fevereiro de 1993, a Presidência 

Aberta, realizada pelo Presidente da República Mário Soares à Área Metropolitana de 

Lisboa. Esta visita, realizada aos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, mostrou 

ao Presidente, e ao país, “a dura realidade das grandes zonas urbanas: as barracas; as 

dificuldades de habitação e transportes; as carências de saneamento básico; os atentados ao 

ambiente, ao património e à qualidade de vida; a pobreza ao lado da ostentação; a droga; a 

violência, o racismo; a solidão; o desenraizamento e o abandono dos idosos.”19 

Estes dois acontecimentos formaram o contexto ideal para a elaboração de um novo 

programa de habitação: o Programa Especial de Realojamento (PER). 

O (PER) é instituído com a publicação do Decreto-Lei n.º 163/93 de 7 de Maio. Este 

Programa visava a erradicação de barracas e construções abarracadas das áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto e o realojamento, das famílias identificadas, pelos 

levantamentos efetuados pelas Câmaras Municipais, em bairros sociais. 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia celebrou um Acordo de Adesão ao PER, com a 

Administração Central, em 5 de abril de 1995. Este acordo previa a construção de 3619 

fogos, correspondentes às necessidades habitacionais registadas em 1993 no recenseamento 

do PER do concelho de Vila Nova de Gaia. 

                                                           
19

 Ver: http://www.fmsoares.pt/mario_soares/presidencias_abertas) 

http://www.fmsoares.pt/mario_soares/presidencias_abertas
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Este Programa foi considerado inovador face aos programas habitacionais anteriores, 

nomeadamente no que se prende com: 

-aspetos ligados à promoção, particularmente, a sua localização – impondo que os terrenos 

a desocupar pelas barracas, pertencentes ao município ficassem, prioritariamente, afetos à 

execução do programa (art. 5º do DL 163/93 de 7 de Maio). Contudo, podemos afirmar 

que em Vila Nova de Gaia, como aliás na Área Metropolitana do Porto, o problema da 

habitação não se fazia sentir na existência de grandes aglomerados de barracas, como era o 

caso de Lisboa, mas nas más condições de habitabilidade de ilhas20 e construções 

abarracadas. Acontece que estas ilhas eram propriedade de privados e o Município de V.N. 

de Gaia não tinha como construir habitação social nestes terrenos. Assim, houve uma 

preocupação de obter terrenos em todas as freguesias do concelho a fim de se evitar as 

situações de desenraizamento e dar resposta ao recenseamento efetuado nas várias 

freguesias; 

-na qualidade construtiva dos empreendimentos – exigindo que estes tinham de ser 

certificados com a marca de qualidade do LNEC (ver DL. 63/95 de 7 de Abril); Os 

Empreendimentos PER construídos em V. N. de Gaia, comparativamente com os 

anteriores, tiveram uma preocupação na qualidade construtiva, nomeadamente, a 

construção de edifícios ecoeficientes, com a introdução de sistemas e soluções inovadoras 

de isolamentos térmicos e de otimização dos recursos energéticos; 

-construção de equipamentos e outros espaços públicos. Todos os empreendimentos PER 

foram dotados de arranjos exteriores (jardins) que obedeceram a uma arquitetura 

bioclimática, estão dotados de parque infantil e/ou campo de Jogos e têm uma área 

destinada a equipamento social, onde estão instalados os Gabinetes de Apoio Social e áreas 

multiusos para desenvolvimento de ações com a população;  

-soluções de promoção centradas no apoio às famílias – autopromoção ou de aquisição-

renovação de alojamentos (PER-Famílias). Em Vila Nova de Gaia, as candidaturas a este 

programa foram residuais, uma vez que as famílias recenseadas no PER não tinham 

capacidade económica para aceder à compra da habitação. Os processos eram instruídos 

pela Câmara, eram deferidos pelo INH e posteriormente enviados à Caixa Geral de 

                                                           
20

 As Ilhas são uma “forma específica de alojamento para o operariado. Resultaram, em parte, do tipo de 
loteamento definido para a cidade. Na base deste loteamento encontrava-se um lote com 25 palmos (5,5 
metros) e um comprimento podendo atingir os 100m, o que permitiu uma ocupação de fileiras de pequenas 
habitações, geralmente de um só piso, ao longo destes lotes estreitos e que abriam directamente para um 
corredor, o qual fazia a ligação para a rua, encontrando-se geralmente nas traseiras das habitações da classe 
média.” (Matos, 1994, p:678)  



49 
 

Depósitos para obtenção de crédito. Contudo, estes processos eram inviabilizados nesta 

fase pois os rendimentos das famílias eram baixos não suportando as taxas de esforço 

preconizadas pela Banca; 

-permitir que os fogos possam ser adquiridos diretamente no mercado ou através de 

acordos de colaboração com empresas de construção. Em V. N. de Gaia, o PER foi 

realizado através de acordos de colaboração com empresas de construção. 

-aspetos ligados ao apoio às famílias e à utilização dos alojamentos, sobretudo uma 

preocupação com o acompanhamento e inserção social das famílias a realojar. Esta 

preocupação com o acompanhamento das famílias, reconhecendo-se que as “famílias não 

são coisas que se metem em gavetas” (Guerra, 1994) levou o Município de V. N. de Gaia, 

em 1998, a recrutar um conjunto de técnicos sociais (entre os quais me incluo) que iriam 

integrar a Empresa Municipal “GaiaSocial, EM”. 

 

Em Vila Nova de Gaia, a gestão do parque habitacional foi realizada pelos SMH até ao ano 

2000, ano da sua extinção. É assim criada, em Maio de 2000, a empresa municipal de 

habitação GaiaSocial, EM que, conforme os seus Estatutos, tem como principais 

atribuições: 

-o desenvolvimento da habitação social e gestão do parque habitacional no concelho de 

V.N. de Gaia; 

-o desenvolvimento de projetos e ações de reabilitação e requalificação urbana, bem como 

de criação de habitação de qualidade com vista à fixação de populações específicas neste 

concelho; 

-o desenvolvimento de projetos e ações de criação e requalificação de áreas de implantação 

empresarial. 

 

Para cumprimento destas atribuições, a GaiaSocial, EM definiu os seguintes objetivos: 

-Promover uma gestão integrada e participada nos Empreendimentos; 

-Promover uma adequada administração patrimonial e social, designadamente, organizando 

e mantendo atualizado o registo dos bens imóveis e uma base de dados com informação 

atualizada de todos os residentes; 

-Assegurar a manutenção dos edifícios e respetivos espaços exteriores; 

-Promover a execução de obras de reparação nas habitações e edifícios por forma a garantir 

o bom estado de conservação e a melhoria das condições de vida dos moradores; 
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-Promover ações de cobrança de rendas dos fogos municipais e aplicar o regime de renda 

apoiada de acordo com Decreto-Lei n.º 166/1993; 

-Promover ações de formação e informação para o cumprimento do Regulamento 

Municipal das Habitações Sociais. 

 

Com a GaiaSocial, EM assiste-se a uma mudança de paradigma na atuação municipal: 

passa-se de uma gestão longínqua pelos SMH – em que os inquilinos “vendiam” as casas a 

terceiros, assaltavam as casas livres, não pagavam rendas, o tráfico de droga predominava, 

principalmente, nos Bairros do Balteiro e Quebrantões – para uma gestão próxima das 

pessoas e uma preocupação com a qualidade construtiva das construções e do espaço 

público.  

 

Cada empreendimento social passa a ser acompanhado por um técnico da área social que, 

em conjunto com outros serviços da empresa, jurídicos, obras, tentarão resolver os 

problemas mais prementes ligados ao processo de realojamento e ao cumprimento do 

Regulamento Municipal a fim de se manter a coesão e paz social nos Empreendimentos. 

 

A primeira década de atuação da empresa irá pautar-se pela execução do Programa Especial 

de Realojamento. Assim, foram sendo construídas as habitações, promoveu-se o 

realojamento das famílias recenseadas e outras que residiam em condições similares, 

procedeu-se à reabilitação ou demolição dos Empreendimentos antigos. Para além desta 

intervenção no edificado, realizaram-se ações de apoio social, nomeadamente, nas áreas da 

educação, saúde, emprego e formação profissional, animação sociocultural e habitação, em 

colaboração com os parceiros locais de cada uma das áreas de intervenção do concelho de 

Vila Nova de Gaia, com as Escolas, os Centros de Saúde e Hospital, o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Segurança Social e a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Vila Nova de Gaia (CPCJ). 

 

Em 2001, devido ao Inverno rigoroso que se fez sentir provocando a queda de telhados em 

casas degradadas, foi constituída uma equipa, inicialmente composta por dois elementos, 

um técnico social e um técnico ligado às obras, para responder às solicitações dos 

Bombeiros Sapadores e Proteção Civil, bem como, dos munícipes que se sentissem em 

perigo nas suas habitações. Foi criada uma Linha de Emergência, que funcionava sete dias 

por semana, 24 horas, para este efeito. Atualmente, esta articulação com a Proteção Civil 
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mantém-se, mas a linha deixou de ser necessária, uma vez que os munícipes, recorrem em 

primeiro lugar à Proteção Civil e, em caso de necessidade, estes serviços solicitam a 

colaboração da Gaiurb, EM.  

 

Neste período, as principais intervenções ao nível do edificado são as seguintes: 

-o Bairro da Telheira (Figura 16) e o Bairro dos Arcos de Sardão (Figura 17), ambos com 

qualidade construtiva muito má – construção pré fabricada – são demolidos e as famílias 

integradas nos Bairros PER já construídos;  

 

Figura 17: Casas do Bairro da Telheira 

 

Figura 18: Demolição do Bairro dos Arcos do Sardão (fotos da Gaiurb, EM) 

 

-Os Bairros mais antigos – Quebrantões e Balteiro- constituídos por casas unifamiliares 

construídas no Estado Novo, com áreas muito reduzidas, foram, igualmente, demolidas e 

as famílias, com contrato de arrendamento, foram realojadas em bairros PER. Mais tarde, o 

Bloco de Quebrantões teve o mesmo destino. Os restantes empreendimentos mais antigos, 

nomeadamente, o Bairro da Quinta do Guarda-Livros, o Bairro do Balteiro II e III, o 

Bairro do Cavaco e o Bairro de Alto das Torres foram reabilitados (Figuras 18 a 23);  

-A execução do Programa Especial de Realojamento. 
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Figura 19: Bairro da Quinta do Guarda-Livros antes da reabilitação 

 

Figura 20: Bairro da Quinta do Guarda-Livros após a reabilitação (fotos da Gaiurb, EM) 

 

 

 

Figura 21: Bairro do Balteiro II antes da reabilitação 
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Figura 22: Bairro do Balteiro II após a reabilitação (fotos da Gaiurb, EM) 

 

 

Figura 23: Bairro do Cavaco antes da reabilitação 
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Figura 24: Bairro do Cavaco após a reabilitação 

 

Quadro 11 - N.º de Fogos construídos ao abrigo do PER, em V. N. de Gaia21 

Freguesia Nome do Empreendimento Ano  dos 
Realojamentos 

N.º de fogos 

Vilar de Andorinho Vila D´Este – Lote 73 1999 80 

Canidelo Manuel Pacheco Miranda 2000 27 

Olival Dr. Adelino Amaro da Costa 2000 28 

Pedroso Prof. Carlos Mota Pinto 2000 36 

Sermonde Cancela 2000 30 

Serzedo D. António Ferreira Gomes 2000 96 

 
Canelas 

Padre Américo 2001 31 

Rosa Mota 2001 95 

Grijó Presa Nova 2001 44 

Olival D. Armindo Lopes Coelho 2001 188 

Perosinho Futebol Clube Perosinho 2001 104 

Sandim Crasto 2001 38 

Sermonde Francisco Pinto Balsemão 2001 59 

 
Valadares 

Boa Nova 2001 55 

General Ramalho Eanes 2001 167 

Vilar do Paraíso Ruy de Carvalho 2001 70 

Canidelo Dr. Barbosa de Melo 2002 109 

Pedroso Tabosa 2002 44 

Vilar de Andorinho Monte Grande 1ª fase 2002 137 

                                                           
21

 Anexo 4, Fotos dos Bairros PER em V. N. de Gaia. 
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Canidelo Coronel Pinto Simões 2003 100 

Vilar de Andorinho Monte Grande 2ª fase 2003 128 

Canidelo Cova da Loba II 2004 36 

Serzedo Eusébio Ferreira Gomes 2004 126 

Vilar de Andorinho Monte Grande 3ª fase 2005 96 

Arcozelo Dr. Mota Amaral 2006 112 

Avintes Dr. Mário Cal Brandão 2006 159 

Vilar de Andorinho Monte Grande 4ª fase 2006 126 

S. Félix da Marinha Alberto Martins Andrade 2007 150 

Lever Padre Vítor Melícias 2008 14 

Santa Marinha D. Manuel Clemente 2011 38 

Fonte: Gaiurb, EM 

 

Para além da execução do PER e da reabilitação dos bairros anteriores ao PER, a Câmara 

Municipal promoveu a Requalificação da Urbanização de Vila D´Este.22 Esta Urbanização 

é, porventura, a porta de entrada mais visível do Grande Porto, através da A1, e a visível 

degradação dos edifícios, em particular da sua envolvente criavam, na opinião pública e 

também nos seus moradores, um sentimento de desagrado que afetava a qualidade do 

ambiente e de vida dessa comunidade. 

 

A Urbanização de Vila d´Este é constituída por 2085 habitações, distribuídas por 109 

edifícios, enquadrados por 18 blocos, onde residem cerca de 16 mil pessoas. Atendendo à 

dimensão da Urbanização, bem como ao seu estado de degradação, a Gaiurb, EM 

submeteu duas candidaturas, tendo sido dividida a área de intervenção em duas fases – 

Fase 1 e 2. 

 

A primeira candidatura, designada por Regeneração e Requalificação Urbana – Urbanização 

de Vila d´Este - Fase I, foi aprovada pela CCDR-N em 29 de Julho 2008 e o Protocolo de 

Financiamento celebrado em 30 de julho de 2008. Esta intervenção ficou concluída em 

Junho de 2012. A segunda candidatura, Fase II, foi aprovada pela CCDR-N em 22 de 

Novembro de 2012 e o Protocolo de Financiamento celebrado em 16 de janeiro de 2012. 

Esta intervenção ficou concluída em Junho de 2016.  

 

Estas candidaturas tinham uma vertente material, isto é, a reabilitação do edificado 

(fachadas, coberturas, caixilharias, sistema de drenagem de águas pluviais, sistemas de 

combate a incêndio, pinturas) e uma vertente imaterial, a dinamização de um conjunto de 

                                                           
22A Urbanização de Vila D´Este, como referimos no subcapítulo anterior, foi construída ao abrigo da 
legislação para CDH´s, promovida através de protocolos entre o FFH, Município, Empresas Privadas de 
Construção e Caixa Geral de Depósitos e destinada à classe média.  
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ações com a população residente para promover a integração social desta Comunidade, 

principalmente a nível do emprego e formação profissional. 

 

Por deliberação do Município de Vila Nova de Gaia e da Escritura de Fusão de 31 de 

Dezembro de 2010, há uma reorganização das empresas municipais, a GaiaSocial, EM é 

extinta e há uma fusão de 3 empresas: GaiaSocial, EM, Cidade de Gaia, EM, Sociedade de 

Reabilitação Urbana de Vila Nova de Gaia (SRU) e Gaiurb, EM, ficando a empresa a 

designar-se Gaiurb, Empresa Municipal de Urbanismo e Habitação, EM. Apesar da fusão, 

os serviços permanecem a funcionar nos mesmos locais e a desenvolver as mesmas tarefas. 

O Departamento de Habitação e Obras dá continuidade aos projetos da GaiaSocial, EM 

nomeadamente, na exploração da habitação social, na conservação e reabilitação do 

edificado, na reabilitação de Vila d´Este, no Mercado Social de Arrendamento e na 

execução do PER. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a execução do PER em Vila Nova de Gaia, à 

semelhança do que aconteceu com o Porto, não visou somente a erradicação de barracas, 

antes erradicou, essencialmente, muitas ilhas sem condições de habitabilidade e salubridade 

que não tinham condições para serem reabilitadas. Todas estas ilhas eram propriedade 

privada e, no recenseamento do PER, os proprietários apenas foram identificados, não 

foram esclarecidos do programa nem da necessidade de demolição das habitações. Assim, 

foi necessário promover um conjunto de vistorias administrativas às ilhas a fim de se 

avaliar as condições de habitabilidade e salubridade destas casas. As vistorias foram, à 

semelhança do que acontece atualmente, realizadas pelos Serviços de Vistorias do 

Município, os senhorios foram notificados para a realização da vistoria nos termos do art. 

10º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Dec-Lei n.º 38.382, de 

7 de Agosto de 1951. Os Serviços realizavam um Auto de Vistoria, com a descrição 

pormenorizada do estado das habitações e determinavam ou a demolição da habitação ou a 

interdição para fins habitacionais, ou a realização de obras de conservação pelo 

proprietário. Apenas as ilhas, cujos Autos de Vistoria determinavam a 

demolição/interdição para fins habitacionais, foram objeto de realojamento no âmbito do 

PER e as casas demolidas pelo proprietário ou coercivamente pelo Município que 

imputava, posteriormente, os custos das demolições aos proprietários. 

 

Refira-se, ainda que, tendo em conta que o recenseamento da população neste concelho, 

no âmbito do PER, foi realizado em 1993 e os realojamentos foram efetuados, 
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maioritariamente, entre 2000 e 2008, verificou-se que muitas das famílias recenseadas não 

correspondiam às famílias residentes e algumas construções recenseadas estavam devolutas 

ou tinham sofrido obras de conservação pelo que, deixaram de preencher os requisitos do 

PER. Isto deve-se ao facto de muitas famílias residentes em ilhas, à semelhança de muitas 

famílias portuguesas, enveredarem pela compra da habitação, através do regime de crédito 

(geral ou bonificado), motivada pela estabilidade dos rendimentos das famílias e dos 

empregos (Matos, 2001). 

 

“As transformações económicas e sociais decorrentes da plena integração europeia de 

Portugal tiveram um dos seus expoentes máximos na habitação. As expetativas de 

crescimento de rendimento futuro, a facilidade de obtenção de crédito baixo e o baixo 

custo pela redução das taxas de juro, em conjugação com a disfuncionalidade do mercado 

de arrendamento impulsionaram o investimento em casa própria” (Mateus, 2015, p:337).23 

 

“O crédito à habitação contribuiu de forma decisiva para o aumento do endividamento 

nacional” (Mateus, 2015) pelo que, em 2007, com a crise do sub-prime nos EUA, rebenta 

uma grave crise financeira internacional, Portugal incluído, mostrando que o parque 

habitacional estava muito valorizado e que várias famílias estavam expostas a créditos 

hipotecários de alto risco.  

 

Com a crise económica e financeira que se faz sentir em Portugal a partir de 2008, em 

consequência da crise financeira global e o período de austeridade que se seguiu, devido ao 

apoio financeiro internacional que Portugal teve de recorrer, ocorreu um agravamento da 

situação do Estado Social e das condições de vida da população portuguesa. Situação que 

foi provocada pelo aumento do desemprego; pela diminuição dos rendimentos e pensões; 

crescimento da tributação; os salários no setor público tiveram uma redução acentuada; 

redução do investimento público em diversas áreas sociais e várias famílias ficaram em 

incumprimento com os créditos bancários contraídos para a compra de habitação própria, 

pelo que, muitas perderam as suas casas (Marques e Matos, 2016).  

 

Perante este contexto, em Vila Nova de Gaia, as carências de habitação sinalizadas pela 

empresa municipal sofrem alterações, salientando-se, uma mudança no perfil dos 

candidatos à habitação social. Não obstante dar-se continuidade à execução da política do 

                                                           
23 Sobre as transformações na sociedade portuguesa e nas políticas públicas, ver: Barreto (1994, 1995, 1996, 
1999, 2000, 2005), Pinto (2005), Marques (2005), Mateus (2015). 
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PER, mantendo-se o foco na eliminação de habitação degradada e insalubre, o certo é que 

crescem os pedidos de habitação social (Quadro 12) que não têm enquadramento legal no 

âmbito de PER. Trata-se de famílias que, devido ao desemprego, divórcio, problemas de 

saúde, deixam de ter condições de pagar o empréstimo bancário ou não conseguem 

suportar os valores de arrendamento do mercado privado24. 

 

Quadro 12 - Quantificação das carências habitacionais no concelho de Vila Nova de Gaia 

Pedidos / Ano 2008 2009 2010 

Pedidos em curso e enquadráveis no PER 196 264 265 

Pedidos sem enquadramento no PER 505 560 424 

Fonte: Gaiurb, EM 

 

Como se verifica no quadro 12, o número de pedidos que não têm enquadramento no 

âmbito do PER é muito superior aos que estão em curso. Isto deve-se ao facto do 

recenseamento do PER estar praticamente concluído, sobressaindo os pedidos de 

habitação resultantes da crise económica e financeira.  

 

Esta crise não afetou apenas as famílias, teve também um forte impacto na economia em 

geral, e no setor da construção em particular, pois originou um conjunto de falências 

empresariais e a consequente interrupção de grandes projetos imobiliários, deixando vários 

empreendimentos habitacionais incompletos e entregues à Banca. Estes dois fatores 

impulsionaram o aparecimento de medidas que de certo modo irão revolucionar o acesso à 

habitação. 

 

O Município de Vila Nova de Gaia foi pioneiro na implementação do programa social de 

arrendamento, designado por Programa Arco-Íris. Em Dezembro de 2010, foi assinado um 

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal, através da GaiaSocial, EM, a 

Fundimo (Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA) e a Caixa Geral 

de Depósitos (CGD). 

Este Programa disponibiliza condições vantajosas no acesso à habitação, pois permite o 

arrendamento de uma habitação 25% abaixo do valor de mercado e os contratos de 

arrendamento, numa primeira fase, foram celebrados com opção de compra, no prazo de 

10 anos.  

                                                           
24 Com a liberalização do mercado de arrendamento e o fim do congelamento das rendas, que se inicia com a 
Lei das Rendas de 1985, mas cujo impacto no aumento do valor das rendas, só se começa a sentir com mais 
intensidade, com a aprovação do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) de 2006, provoca, 
igualmente, uma maior fragilidade dos inquilinos quanto à renovação dos contratos de arrendamento. 
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A Fundimo obriga-se a efetuar a manutenção e gestão corrente do edifício e, também, a 

gerir os respetivos contratos de arrendamento e a GaiaSocial, EM obriga-se a pré-

selecionar os agregados familiares que aderirem ao referido Programa Municipal de 

Habitação.  

 

Este Protocolo integrou, numa 1ª fase, 42 habitações (7 T1; 30 T2; 5 T3) do Edifício 

Prestige (Figura 25), localizado em Canelas. Neste período, inscreveram-se cerca de 200 

candidatos a este Programa e as casas foram entregues entre 2011 e 2012.  

 

 

 

Figura 25: Edifício Prestige (fotos da Gaiurb, EM) 

Face ao número de candidatos inscritos, muito superior à oferta de habitações, a Fundimo 

e CGA disponibilizaram mais 18 fogos num outro Bloco localizado no mesmo 

Empreendimento (figura 26).  
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Figura 26: Novo Bloco do Edifício Prestige (foto da Gaiurb, EM) 

 

Além da parceria com a Fundimo e CGD, em 17 de Julho de 2014, a Gaiurb, EM realizou 

um Protocolo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), com 

caraterísticas semelhantes ao Programa Arco-Íris, estando 35 habitações afetas a este 

Programa (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Os protocolos com as duas entidades continuam a vigorar, contudo, todas as habitações 

estão arrendadas e a Gaiurb, EM, em 2018, ainda, apresenta uma lista de espera de 80 

candidaturas, para o Programa Arco-Íris. 

 

Em 5 de Agosto de 2011, o XIX Governo assumiu no seu programa de Governo uma 

medida de inovação social designada de Programa de Emergência Social (PES) para apoiar 

Figura 27: Empreendimento do IHRU 
(foto da Gaiurb, EM) 
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as famílias que estavam excluídas ou em risco de exclusão face à difícil conjuntura 

económica que o País atravessava. 

Entre as várias medidas preconizadas por este Programa, o Mercado Social de 

Arrendamento procura dar resposta ao problema da habitação. Como refere na página do 

PES, “este programa resulta de uma parceria entre o Estado, os Municípios e as Entidades 

Bancárias aderentes, é inspirado no Programa Arco-Íris – Novos Horizontes para o 

Arrendamento, consequência de uma experiência muito bem sucedida da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia e do Grupo Caixa Geral de Depósitos, distinguida, 

durante a edição de 2011 do Salão Imobiliário de Portugal com o prémio de 

Arrendamento” (PES, 2011) 

 

Numa primeira fase, a participação do Município é muito semelhante ao Programa Arco-

Íris, cabendo ao Município a seleção das famílias. Contudo, em 2013, a seleção das famílias 

foram estendidas às empresas imobiliárias, deixando o Município de ter participação neste 

processo. 

 

Além dos programas de habitação atrás explanados, a Gaiurb, EM concretizou outra 

medida de combate à crise e apoio às famílias endividadas criando, para esse efeito, o 

Gabinete de Orientação Económica e Social (GOES), atual Gabinete de Intervenção e 

Apoio Social (GIAS).  

 

Como já abordamos, desde 2008, fruto da crise económica que o país atravessava, os 

pedidos de habitação recebidos são maioritariamente de agregados familiares com grandes 

dificuldades económicas motivadas pelo desemprego, divórcio, problemas de saúde, 

rendimentos precários de trabalho, que as impedem de manter a renda de uma habitação, 

ou o pagamento de empréstimo bancário.  

 

Estas famílias, devido aos motivos acima expostos, estavam em grande vulnerabilidade 

social e económica, em situação de sobre-endividamento, tendo algumas famílias recorrido 

a mecanismos de resolução dos problemas financeiros, declarando-se insolventes, 

entregando as suas habitações aos bancos. 

 

Constatou-se que muitas destas resoluções foram tomadas por indicação de terceiros 

(banca, agentes de execução, entre outros) sem que estes agregados familiares tivessem 
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consciência destas decisões, que implicavam mudanças no seu quotidiano e na gestão dos 

seus orçamentos familiares. A título de exemplo, verificava-se que a entrega de casa ao 

banco constituía-se como a única resposta para resolver as dívidas à banca, contudo outras 

respostas poderiam ser equacionadas, nomeadamente, a possibilidade de renegociar 

créditos.  

 

Assim, foi criado um espaço com técnicos especializados que, através de um atendimento 

individualizado, prestam a estes agregados familiares informação, aconselhamento e 

orientação técnica de acordo com as dificuldades apresentadas. Este Gabinete entrou em 

funcionamento no dia 7 de Fevereiro de 2014 e trabalha as questões de sobre-

endividamento em colaboração com o Gabinete de Proteção Financeira da DECO e as 

questões ligadas ao consumo em colaboração com o Gabinete de Defesa do Consumidor 

da DECO.  

 

Assiste-se neste período, tal como nos períodos anteriores, ao contínuo crescimento da 

população residente em Vila Nova de Gaia, como se comprova pelo Quadro 13.   

 

Quadro 13 - Evolução e variação da população residente 

Concelho População 
1991 

População 
2001 

População 
2011 

Variação da 
População 
1991/2001 

% 

Variação da 
População 
2001/2011 

% 

Vila Nova 
de Gaia 

248 565 
 

289 354 
 

302 986 
 

16% 5% 

Porto 302 472 
 

262 013 
 

235 554 
 

-13% -10% 

Grande 
Porto 

333 383 538 845 573 874 62% 7% 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

No último recenseamento da população elaborado pelo INE em 2011, Vila Nova de Gaia 

ultrapassa a população residente no concelho do Porto e torna-se o terceiro concelho do 

país com maior número de população residente, atrás de Lisboa e Sintra. 

 

Em jeito de conclusão, pode-se afirmar que, a partir dos anos 90, se assiste a uma nova 

mudança paradigmática nas questões da habitação. Entende-se que as carências 

habitacionais não ficam sanadas com a atribuição de um fogo, mas têm de ser alargadas ao 

habitat, à melhoria das condições socioeconómicos, à inserção social das famílias 

realojadas.  
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A face visível desta política exprime-se na execução do PER, cujos aspetos positivos 

prendem-se com: 

-ter permitido quer aos políticos, quer aos técnicos uma reflexão conjunta sobre as 

questões, da qualidade dos bairros, entendida de forma mais alargada, incluindo não só o 

interior dos alojamentos, como também os espaços exteriores e equipamentos de apoio; 

-a maior preocupação com a inserção social das populações a realojar; 

-a melhoria das condições de habitabilidade das famílias, eliminando uma parte substancial 

dos bairros de barracas e outros alojamentos precários, contribuindo para a requalificação 

dos espaços construídos; 

-o incentivo e o melhoramento das relações entre as estruturas locais e a administração 

central; 

-a possibilidade de criação de parcerias com instituições diversificadas e utilização de outros 

programas complementares (IORU, integrar, Horizon,…), com vista a actuar sobre um 

conjunto de problemas sociais que afectam as famílias realojadas. (Matos, 2004) 

 

Apesar do  balanço global do Programa ser positivo, detetam-se contudo, em alguns 

municípios alguns problemas, nomeadamente, na questão da inserção urbanística dos 

bairros, sobretudo, no que toca à acessibilidade aos equipamentos públicos ou a outros 

tipos de atividades económicas complementares à habitação, devido à sua periferização em 

relação à rede viária e transpores públicos, além da falta de apoio à organização e 

autorresponsabilização dos moradores, na gestão e conservação dos bairros (Matos, 2004). 

 

A execução do PER e a crise económica que se fez sentir em Portugal desde 2008, 

mergulhou o país num marasmo social, originando novas carências habitacionais em 

populações que anteriormente tinham estabilidade económica financeira, a classe média, e 

não foi capaz de produzir políticas de habitação capazes de intervir nesta nova 

problemática, ficando-se por programas pontuais, como o PES.   

 

Mais uma vez, o concelho de Vila Nova de Gaia reflete as marcas deste tempo, como nos 

mostra a figura 28 abaixo, com a localização dos Bairros construídos neste período 

histórico. 
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Figura 28: Localização dos bairros sociais construídos em V. N. de Gaia entre 1990 e 
200425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Anexo 5 – Outros mapas dos Bairros Sociais construídos em V. N. de Gaia entre 1990 e 2014. 
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Figura 29: Mapa dos Bairros Sociais existentes em V. N. de Gaia em 201926
 

 

Figura 30: Bairros sociais existentes em V. N. de Gaia em 2019, pelo número de fogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 No mapa acima, estão representados alguns fogos designados de Diversos. Trata-se de fogos adquiridos 
pelo Município para alojar famílias que tiveram de sair do Nó do Arrábida Shopping.   
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Capítulo 2 – A habitação Social no presente em Vila Nova de Gaia 

 

Quadro 14 - Síntese da política habitacional atual e concretizações em V. N. de Gaia 

Cronologia Legislação Enquadramento Concretizações em V.N. de 
Gaia 

O Presente Lei n.º 81/2014 
de 19 Dezembro 

Cria o Regime de Arrendamento 
Apoiado 

 

Regulamento Municipal para o 
Arrendamento de Habitações 

Sociais (RMAHS), que entrou em 
vigor em 11 de dezembro de 

2014 

Lei n.º 32/2016 
de 24 Agosto 

Altera Lei n.º 81/2014 
Permite aos Municípios criar 
regulamento próprios sem 

prejuízo da Lei e altera cálculo de 
renda. 

Novo RMAHS, publicado no DR 
de 14/08/2018 

 

 

Concluída a execução do PER, o Município e a Gaiurb, EM cessaram junto do IHRU o 

acordo de adesão celebrado, dando por terminado este Programa em 30 de Maio de 2014. 

A conclusão do Programa obrigou a uma atualização do Regulamento Municipal para o 

Arrendamento das Habitações Sociais (RMAHS), revogando o anterior Regulamento 

datado de 30/07/2009, a fim de se desenhar um novo método de atribuição de habitação 

social.  

A formalização de candidaturas a habitação social alargou o seu leque de beneficiários, 

excluindo, apenas os munícipes que não residem no Concelho há 5 anos consecutivos e os 

proprietários. Mesmos nos casos dos proprietários, possibilitou-se que os insolventes, com 

execuções de hipotecas em curso, ou com habitação desadequada ao seu agregado familiar, 

possam formalizar candidatura a habitação social.  

Criou-se uma tabela com vários indicadores, dentro de cada indicador, várias categorias, 

que foram ordenadas em pontos. Privilegiaram-se os agregados que vivem em habitações 

em risco de ruína, que estejam com execução de hipoteca ou com cessação de contrato de 

arrendamento, os agregados familiares monoparentais, os casais ou pessoas isoladas acima 

dos 55 anos, os agregados familiares com problemas de saúde crónica, incapacidades acima 

dos 60%, deficientes, as vítimas de violência doméstica, os agregados que residem em 

barracas, ilhas, anexos, garagens, em más condições de salubridade e habitabilidade, os 
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agregados que vivem há mais anos no concelho e os que aguardam atribuição de habitação 

há mais tempo.27 

O RMAHS entrou em vigor no dia 11 de Dezembro de 2014, pouco antes da entrada em 

vigor da Lei n.º 81/2014, de 29 de dezembro do Regime de Renda Apoiada. Esta Lei 

estabelece o Regime de Arrendamento Apoiado e regula a atribuição de habitações neste 

regime. Este Regime é aplicado às habitações detidas pela administração direta ou indireta 

do Estado, como é o caso das Autarquias Locais. Está previsto nesta Lei que as Autarquias 

possam realizar regulamentação própria a fim de ajustar a presente Lei à realidade física e 

social existentes nos bairros e habitações de que são proprietários. O município de Vila 

Nova de Gaia já tinha iniciado esse caminho após a conclusão do Programa PER, pois a 

pressão dos novos pedidos de habitação formulados por agregados familiares que estavam 

a ser vítimas da crise económica e da crise na Banca desde 2008, possibilitou a orientação 

para uma nova medida de atribuição de habitação social. 

A Lei n.º 32/2016 de 24 de Agosto veio alterar algumas disposições da Lei n.º 81/2014, 

nomeadamente, o cálculo das rendas, os termos do contrato de arrendamento. Por esta 

razão, houve necessidade de se proceder à alteração do RMAHS que entrou em vigor em 

Setembro de 2018. A Lei refere várias modalidades de atribuição por concurso e o 

concelho de Vila Nova de Gaia, à semelhança do que já fazia, opta pela modalidade do 

concurso de inscrição. 

A Lei e o Regulamento permitem o desenvolvimento de respostas alternativas a situações 

ou grupos específicos: 

1- As operações urbanísticas devidamente fundamentadas pelo Município e que 

obrigam, muitas vezes, ao realojamento das famílias residentes. Exemplo desta 

situação prende-se com a Escarpa da Serra do Pilar, conjunto de casas 

clandestinas, que se localizam entre a Ponte D. Luís e a Ponte do Infante. Estas 

casas, segundo um estudo do LNEC, foram consideradas em perigo face à 

instabilidade da Escarpa. Estão em curso o realojamento das últimas seis 

famílias. 

2- As situações de derrocada e risco de ruína. Estas situações têm de ser 

fundamentadas pelo Comando de Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de 

                                                           
27

 Ver no anexo 6: a Grelha de Avaliação que é o documento integrante do Regulamento Municipal para o 
Arrendamento das Habitações Sociais e que pode ser consultado, também, na página da Gaiurb, EM, 
www.gaiurb-habitacao.pt. 

http://www.gaiurb-habitacao.pt/
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VNGaia. A Gaiurb, EM tem uma Equipa de Emergência Municipal, composta 

por equipa multidisciplinar de Assistentes Sociais e Psicólogos, que assegura 

uma rápida resposta às situações de emergência e risco habitacional utilizando 

uma metodologia de Intervenção em Crise: avaliação de necessidades, redução 

dos sintomas e regresso ao sistema adaptativo. Esta resposta vai desde o apoio 

psicológico e emocional até ao realojamento temporário ou definitivo do 

agregado familiar em risco. Para poder dar uma resposta de realojamento 

imediato, a Gaiurb, EM tem 10 casas de emergência, devidamente mobiladas e 

providas de água, luz e gás. O realojamento, em casa de emergência, é 

temporário, cessando com o regresso à casa de origem. Caso, esta casa não 

tenha condições de ser novamente habitada e tenha de ser demolida, a Gaiurb, 

EM realoja a família, definitivamente, em habitação social.  

3- As vítimas de violência doméstica. A Gaiurb, EM e a União de Mulheres 

Alternativa Resposta (UMAR), no dia 7 de março de 2015, assinaram um 

protocolo de colaboração com vista a uma resposta social de proteção e 

acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, a 

Gaiurb, EM cedeu à UMAR três habitações sociais que estão sob gestão desta 

entidade para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Este 

acolhimento tem carater transitório, não deve ser superior a seis meses e 

pretende ser uma resposta habitacional que permita às mulheres vítimas de 

violência doméstica reorganizarem-se pessoal, social e familiarmente, com vista 

à sua autonomia. Ainda no âmbito desta problemática, o Município assinou, no 

dia 8 de Março de 2018, um Protocolo de Colaboração com a Associação 

Projeto Criar, tendo para o efeito constituído um Gabinete, Gaia Protege+, no 

âmbito do Projeto JAVV – Justiça Adaptada às Vítimas de Violência. 

Com a entrada em vigor da Legislação e Regulamento, importa caracterizar a evolução dos 

pedidos de habitação que deram entrada na Gaiurb, EM. Em cada ano civil, a lista de 

inscrições é atualizada 3 vezes por ano e os candidatos são notificados da sua classificação e 

pontuação nessa lista. Trata-se de uma lista dinâmica, uma vez que se registam pedidos 

novos de habitação social, outros são reavaliados em função da alteração das categorias e 

outros arquivam-se, por mudança de morada para outro concelho ou desistência do pedido 

de habitação. 
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Quadro 15 - Quantificação das carências habitacionais em V. N. de Gaia 

 2015 2016 2017 

Pedidos enquadráveis no RMAHS 1143 1395 1575 

Pedidos não enquadráveis no RMAHS 51 36 30 

Fonte: Gaiurb, EM 

 

Conforme o quadro 15, denota-se um aumento contínuo dos pedidos de habitação, após 

entrada em vigor da nova legislação. Os pedidos não enquadráveis são reduzidos e 

prendem-se com o fator tempo de residência no concelho inferior a cinco anos 

consecutivos. Importa agora caraterizar os candidatos e as motivações dos mesmos para os 

pedidos de habitação. 

A caracterização dos candidatos à habitação social no concelho de Vila Nova de Gaia foi 

realizada ao universo dos pedidos de habitação social registados na lista de inscrições de 

fevereiro de 2018, num universo de 1601 candidatos (figura 31).  

 

Figura 31: Número de pedidos de habitação, por freguesias e união de freguesias em 2018 

Fonte; Gaiurb, EM 

Do universo dos candidatos, a freguesia de residência é um indicador revelador. Desde 

logo, as duas freguesias mais centrais de Vila Nova de Gaia, com mais de 200 candidaturas: 

a união de freguesia de Mafamude/Vilar do Paraíso (com 257), freguesia que se assume 
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como Centro Cívico de Vila Nova de Gaia, e a união de freguesias de Santa 

Marinha/Afurada (com 210), freguesia que se apresenta como Centro Histórico de Vila 

Nova de Gaia. Entre 100 e 200 candidaturas, aparecem as freguesias periféricas às 

anteriores, Canidelo (155), Oliveira do Douro (150) e Vilar de Andorinho (147), com 

exceção da união de freguesias Pedroso/Seixezelo, (112) mais afastada geograficamente.  

As freguesias com menos candidatos, correspondem às mais afastadas do centro urbano, 

caso de S. Félix da Marinha (41), Grijó/Sermonde (42) e Madalena (48) existindo, ainda, 5 

candidaturas sem freguesia, que correspondem a população sem-abrigo, que não dá uma 

morada específica. Estas são freguesias periurbanas, de feição rural, onde o investimento na 

casa própria é significativo, correspondendo, quase sempre, a moradias e onde a pressão 

imobiliária não se faz sentir tão acentuadamente como nas freguesias mais centrais.  

 

 

Figura 32: Número de pedidos de habitação, segundo o vínculo habitacional, em 2018 

Fonte: Gaiurb, EM 

Nesta figura, verificamos que o tipo de vínculo habitacional são, preferencialmente, o 

arrendamento e a cedência. A maioria das famílias candidatas têm casa alugada, mas 

enfrentam grandes dificuldades no pagamento das rendas. As famílias que vivem em regime 

de cedência também são motivo de grande preocupação pois enquadram-se no novo 
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conceito de população sem-abrigo28. Estas famílias residem em casa de familiares ou 

amigos, sobre ocupando as habitações destes e prejudicando a estabilidade familiar. 

 

Figura 33: Número de pedido de habitação, segundo o tipo de família, em 2018 

Fonte: Gaiurb, EM 

Nesta figura, verificamos que o tipo de famílias candidatas são, preferencialmente, as 

famílias monoparentais, as famílias isoladas e as famílias nucleares. Trata-se de famílias que 

estão sujeitas a uma maior dificuldade económica, pois apresentam apenas um adulto a que 

corresponde um rendimento, ou então, nos casos das famílias nucleares, a presença de 

menores (272) que acrescem despesas de alimentação e educação.  

Na figura, considerou-se importante, não só, destacar a totalidade das famílias nucleares 

(512), mas também, mostrar o universo destas famílias que têm menores (272) ou que são 

apenas constituídas por seniores (123). Esta distinção pretende perceber a diferença de 

público pois a resposta habitacional tem de ter em conta os fatores característicos de cada 

período de vida: infância, estado adulto e estado sénior. 

                                                           
28 Para conhecer o novo conceito de Sem-Abrigo, ver a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em 
Situação de Sem Abrigo 2017-2013 (ENIPSSA). 
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Figura 34: Número de pedidos de habitação, segundo o rendimento das famílias, em 2018 

Fonte: Gaiurb, EM 

Os escalões de rendimentos traduzidos na figura 34 mostram que a maior fatia dos 

rendimentos situam-se abaixo dos €500, são 1098 agregados familiares. Cabem neste 

escalão, os agregados familiares que não têm rendimentos, que recebem Rendimento Social 

de Inserção, que estão desempregados ou auferem reformas baixas. De salientar que o 

Indexante dos Apoios Sociais (IAS) está nos 428,90€, sendo o valor base de referência para 

o cálculo e atualização das contribuições, das pensões e outras prestações sociais.  
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Entre os 500 e 800€, registam-se 368 agregados familiares. De salientar que a Retribuição 

Mínima Mensal Garantida (RMMG) situa-se nos 580€. Acima dos €801, verificam-se 135 

candidatos. 

 

Figura 35: Número de pedidos de habitação, segundo o tipo de alojamento, em 2018 

Fonte; Gaiurb, EM 

Relativamente ao tipo de alojamento, os candidatos residem, maioritariamente, em 

apartamentos (553), casas de ilha (424) e habitação unifamiliar (333). Convém referir que as 

ilhas não têm a qualidade construtiva dos apartamentos e casas, imperando as más 

condições de habitabilidade e salubridade. Contudo, muitos destes apartamentos e casas 

foram construídos nos anos 50/60 e não sofreram obras de melhoramento e conservação 

previstas na Lei e necessitam de obras de conservação. Os apartamentos antigos, sem 

condomínios constituídos e sem fundos comuns de reserva, agravam a dificuldade na 

execução das obras. A falta de elevadores é o outro problema nestas casas, dificultando a 

mobilidade dos idosos e dos deficientes motores. 

 Salienta-se o número de candidatos a residir em garagens/anexos (138) e parte de casa 

/quarto (106), agregados familiares, que após o despejo da sua habitação anterior, não 

conseguiram entrar no mercado de arrendamento e os cerca de 40 candidatos que não têm 

alojamento, vivem no carro ou roulottes ou casas abandonadas.  
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Figura 36: Número de pedidos de habitação, segundo a existência ou não de doenças 
crónicas, em 2018 

Fonte; Gaiurb, EM 

 

No campo da saúde, temos um universo de 633 agregados familiares com doenças crónicas 

(asma, bronquite, diabetes, entre outras), muitas delas incapacitantes e que exigem gastos 

elevados em medicação. Muitos destes agregados, residem em ilhas e casas sem condições 

de habitabilidade que agravam as doenças respiratórias, como asma e bronquite. Na 

população mais idosa, agravam-se as doenças mais ligadas ao sedentarismo, tais como, 

diabetes, colesterol.  
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Figura 37: Número de pedidos de habitação, segundo o motivo, em 2018 

Fonte; Gaiurb, EM 

 

Os motivos que levam os candidatos a formalizar pedido de habitação prendem-se, na sua 

maioria, com duas realidades: as dificuldades económicas ou as más condições de 

habitabilidade. Apesar de ter criado mais categorias, a fim de especificar grupos vulneráveis, 

como vítimas de violência doméstica, jovens, os divorciados, o certo é que os motivos 

podem ser balizados nesses duas categorias. 

 

Síntese do Perfil do candidato a habitação social 

Trata-se de um candidato residente nas freguesias urbanas (Vilar de Andorinho, Canidelo, 

Santa Marinha-Afurada, Mafamude-Vilar do Paraíso, Oliveira do Douro), tendo uma 

família monoparental, isolada ou nuclear, residindo maioritariamente em ilhas, 

apartamentos ou casas, arrendadas ou cedidas, e têm grandes dificuldades económicas 

(rendimento mensal inferior a €800/família) e/ou residem em más condições de 

habitabilidade 
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Capítulo 3 – Por uma nova geração de políticas habitacionais 

 

Falar do futuro das políticas de habitação, pensar num novo desenho de atuação municipal 

em termos de habitação pressupõe, numa primeira análise, sistematizar um conjunto de 

pressupostos teóricos que fundamentaram a elaboração de documentos com orientações 

para o setor da habitação. 

 

Em 2008, no que se refere à habitação, o debate europeu centrava-se em três grandes 

ideias:   

1- O reconhecimento de que as profundas transformações da sociedade atual, 

nomeadamente o processo de globalização, e as transformações sociodemográficas 

têm originado grandes transformações nas dinâmicas habitacionais, quer ao nível da 

oferta quer da procura.    

2- A crença de grande parte dos analistas ocidentais de que a maioria dos problemas 

habitacionais estava resolvida pelo menos naquilo que tradicionalmente se apelida 

de carências quantitativas. 

3-  O predomínio da defesa da retirada do Estado da produção direta de habitação, o 

seu enquadramento num olhar mais estratégico sobre a política das cidades 

acompanhado de uma profunda crítica à geração de políticas anteriores (Guerra, 

2008).  

 

O esquema seguinte traduz bem a necessidade de integrar as políticas habitacionais nas 

políticas de cidade, promovendo estratégias espaciais de longo prazo, em detrimento de 

ações pontuais, conciliando as várias funções urbanas, isto é, a satisfação de necessidade de 

habitação mas também as de emprego e de variedade de equipamentos. Defende-se uma 

cidade multicultural (inserindo os grupos insolventes no conjunto urbano e não em espaços 

próprios segregados), uma cidade inteligente (smart city), uma cidade que integra de forma 

harmoniosa as várias funções urbanas, nomeadamente, habitação, emprego, lazer, espaços 

verdes, fomentando uma interação saudável entre os grupos sociais, numa lógica de 

desenvolvimento integrado e sustentável.29 

 

                                                           
29

 Para aprofundar este tema, ver: Esping-Anderson, 1990, Beck, 1992, Barlow e Duncan, 1994, Castells, 
1996, Sennett, 2000, Bramley et al, 2001, Ray Forrest e James Lee, 2003.  
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Figura 38: Quadro-Resumo do Novo Paradigma de Habitação 

Fonte: Guerra, 2008 

 

 3.1 - O Plano Estratégico da Habitação 2008-2013 (PEH)  

 

O Plano Estratégico da Habitação (PEH), da responsabilidade do IHRU, foi elaborado 

pelo CET/ISCTE e o LET/Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto com o 

apoio da A. Mateus e Associados e as propostas para este plano resultaram da realização 

de: diagnóstico das dinâmicas habitacionais e identificação das necessidades de habitação 

no contexto das dinâmicas de mercado de alojamento; análise crítica das políticas de 

habitação desenvolvidas nos últimos anos; elaboração de propostas estratégicas detalhadas 
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para o desenho, implementação, monitorização e avaliação de políticas habitacionais no 

campo do alojamento social, da reabilitação e do arrendamento.30 

 

Quadro 16 - Resumo do PEH 

Dinâmicas  
Habitacionais 
Ultimas 
décadas 

Novo ciclo 
económico 

Carências  
Habitacionais 

Fatores de mudança Eixos de 
Intervenção 

Dinâmicas 
construtivas: 
ritmo intenso de 
crescimento do 
imobiliário 

Endividamen
to 

27300 famílias em 
barracas ou 
alojamentos 
clássicos 

De modelo centrado na 
casa para modelo 
centrado no habitat 

Dinamização 
Mercado de 
Arrendamento 

Dinâmicas de 
ocupação: 
acesso 
generalizado à 
propriedade  

Incumprime
nto 

500 mil alojamentos 
sobrelotados 

De modelo orientado 
por aspetos quantitativos 
para fórmulas de 
avaliação qualitativas.  

Dinamização da 
Habitação a 
Custos 
Controlados 

Dinâmicas de 
ocupação: 
acréscimo de 
residência 
secundária e 
fogos devolutos 

 69 mil famílias em 
alojamento 
partilhado 

De um modelo de 
resposta local para um 
que favoreça a 
mobilidade. 

Reabilitação do 
Parque 
Habitacional 
Privado e Público 

  50 mil famílias 
inscritas nas 
Câmaras para 
habitação social 

De um modelo centrado 
na intervenção pública 
para parcerias públicas-
privadas e maior 
segmentação de 
habitação integrada na 
política de cidades. 

Adequação e 
Inovação na 
Habitação 

  5 mil Sem Abrigo De um modelo centrado 
apenas nos grupos 
específicos para uma 
responsabilização de 
vários agentes e família e 
das necessidades ao 
longo do ciclo de vida. 

Implementação e 
monitorização das 
Políticas 
habitacionais 

  250 pessoas 
portadoras de 
deficiência em casas 
desadequadas 

  

  190 mil em casas 
muito degradadas 

  

  11 mil Imigrantes 
em alojamentos não 
clássicos 

  

 

Da análise a este documento estratégico, e de forma resumida, saliente-se alguns aspetos: 

- as dinâmicas produzidas na sociedade portuguesa, fruto das transformações demográficas 

da população: 

 a) Envelhecimento crescente da população; 

                                                           
30

 Documento de acesso livre no Portal da Habitação. 
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 b) Diversificação do tipo de famílias; 

 c) Novas dinâmicas e diversidades ligadas aos fenómenos migratórios. 

 - as dinâmicas produzidas na sociedade portuguesa, fruto das dinâmicas socioculturais 

mais qualitativas: 

 a) Dimensões de individualização e a mudança dos modos de vida, que ligados aos 

fenómenos acima referidos, dão origem a uma diversificação da procura; 

 b) Fenómenos de precaridade de emprego e de mobilidade negativa afetam um 

grupo alargado de famílias e, sobretudo, geram grandes instabilidades de rendimentos de 

difícil controlo. 

- as dinâmicas construtivas, isto é, o número de alojamentos praticamente duplicou nas três 

décadas anteriores a 2007, registando um ritmo de crescimento superior ao número de 

famílias. 

-as formas de ocupação do parque habitacional: 

a) os alojamentos de residência habitual representavam em 2001, 70,7% do total de 

alojamentos clássicos; 

b) os alojamentos ocupados pelo próprio tiveram um aumento brutal (57% em 

1981, 65% em 1991 e 76% em 2001); 

c) os alojamentos arrendados tiveram uma quebra acentuada; 

d) a residência secundária duplicou entre 1991 e 2001; 

e) os vagos tinham um valor muito elevado, 11%; 

f) nas áreas metropolitanas, o arrendamento predominava nas áreas centrais e 

coincidia com um parque mais antigo, degradado e devoluto. 

-as carências quantitativas de alojamento: 

 a) degradação do parque habitacional, que origina a necessidade de realizar obra em 

190 000 fogos; 

 b) sobrelotação e as famílias alojadas em situação precária, que origina a 

necessidade de 200 000 fogos. 

-as carências qualitativas de alojamento: 

 a) cerca de 2 milhões de pobres, cerca de 800 000 famílias com rendimentos 

inferiores a 60% do rendimento nacional médio e 200 000 famílias em situação de forte 

privação; 

 b) estima-se a existência de 5 000 sem abrigo, concentrados nas maiores cidades; 
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 c) só nos municípios de Lisboa e Porto há cerca de 16 000 famílias inscritas nas 

câmaras municipais para habitação social e estima-se que, no conjunto dos municípios do 

país, estejam inscritas em listas de espera para as habitações sociais 40 000 famílias; 

 c) cerca de 250 mil pessoas com deficiência vivem em habitações consideradas não 

adequadas; 

 d) mais de 11 mil migrantes vivem em habitações não clássicas. 

 

Face às dinâmicas e carências acima referidos, o PEH pretende atingir os seguintes 

objetivos: 

a) apoiar o acesso ao mercado habitacional da população com dificuldades de 

acesso ao mercado regulando as dinâmicas habitacionais para melhor harmonia 

da relação entre oferta e procura; 

b) garantir o acesso a habitações a valores mais baixos que os de mercado; 

c) garantir a articulação entre a política de habitação e as outras políticas, 

nomeadamente, as políticas sociais e as políticas de cidade; 

d) aumentar os níveis de eficiência e de eficácia na gestão e financiamento da 

política pública de habitação; 

Face aos objetivos estabelecidos, o Programa organiza-se em 5 eixos de intervenção: 

a) Eixo 1 – Dinamização do Mercado de Arrendamento; 

b) Eixo 2 – Dinamização da Habitação a Custos Controlados; 

c) Eixo 3 – Reabilitação do Parque Habitacional Privado e Público; 

d) Eixo 4 – Adequação e Inovação na Habitação; 

e) Eixo 5 – Implementação e Monitorização das Políticas de Habitação. 

 

De todos os eixos de intervenção apresentados no PEH, irei centrar a minha análise na 

implementação e monitorização das Politicas Habitacionais e numa das medidas 

preconizadas, o Programa Local de Habitação (PLH). De um modo geral, no PEH, os 

Programas Locais de Habitação são apontados como instrumentos necessários para uma 

nova organização da política de habitação local, para a divulgação das “boas práticas”, no 

médio prazo, onde surge estabelecida a estratégia para intervenções, sobretudo, aos níveis 

da habitação e da reabilitação urbana. Uma vez que se trata de um instrumento para 

atuação a pequena escala – a local, idealmente, intermunicipal – permite uma maior 

definição das carências habitacionais. Nestes programas é possível estabelecer prioridades 

de intervenção, tendo em consideração os recursos disponíveis, a integração mais adequada 
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(em operações de regeneração urbana, por exemplo) e os atores envolvidos (Guerra et al., 

2008c) (quadro 16) 

 

Quadro 17 - Resumo da Medida, Programa Local de Habitação, no PEH: 

Medidas Justificação da medida 

Programa Local de Habitação Instrumento-chave de restauração de uma nova cultura organizacional 
que não estruture propostas de forma imediatista e formatadas em 
função do desenho dos recursos disponíveis. Pretende-se inaugurar uma 
capacidade de reflexão estratégica sobre as necessidades de habitação e a 
co-responsabilização sobre os recursos e as formas de o resolver. 

 

A Câmara Municipal de Lisboa foi pioneira na concretização deste instrumento, 

estruturalmente semelhante ao PEH, aliás os dois documentos são contemporâneos. Salta 

logo à vista, uma contradição: cabia ao Estado Central, através do IHRU, promover a 

concretização destes programas, formando “técnicos locais de habitação”. Contudo, a 

Câmara de Lisboa, com a aplicação do Programa Local de Habitação (PLH), proporcionou 

ao IHRU e aos Municípios, a oportunidade de aprenderem, em termos teóricos e práticos, 

como fazer uma intervenção alternativa no setor da habitação.  

 

3.2 – A Estratégia Nacional de Habitação  

 

Em Julho de 2015, o Governo aprovou a Estratégia Nacional da Habitação, Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 48/2015, de 2 de Julho. Este documento estratégico tem como 

Visão, facilitar o acesso das famílias portuguesas à habitação, encontrando-se estruturado 

em três pilares: a Reabilitação Urbana, o Arrendamento Habitacional e a Qualificação dos 

Alojamentos. (quadro 18) 

 

Quadro 18 - Resumo da Estratégia Nacional para a Habitação 

Pilares Desafios  Medidas 

Reabilitação urbana Incentivar a conservação 
regular e duradoura do 
edificado 

Criar um novo sistema de fundos de reserva para os 
edifícios. 

Alterar o registo de propriedade horizontal e garantir 
correta gestão de condomínios. 

Melhorar os instrumentos municipais para promover 
a reabilitação de edifícios degradados ou em ruína e a 
utilização de edifícios devolutos, em áreas urbanas 
consolidadas. 

Promover a reabilitação do espaço público visando a 
segurança e melhoria das acessibilidades. 

Disponibilizar ferramentas que apoiem a avaliação do 
estado de conservação dos edifícios.  

Reduzir custos e simplificar 
procedimentos na 

Codificar o regime jurídico da construção, simplificar 
normativos e criar manuais de boas práticas. 
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reabilitação urbanística  Aplicar o regime excecional de reabilitação urbana e 
disseminar o guia de boas práticas. 

Potenciar os incentivos fiscais à reabilitação de 
edifícios antigos. 

Prosseguir a reforma do cadastro predial visando a 
criação do bilhete de identidade único para cada 
prédio.  

Atrair investimento para a 
reabilitação do parque 
habitacional 

Criar um instrumento financeiro destinado a 
incentivar a reabilitação integral de edifícios para 
habitação 

Aumentar as áreas urbanas abrangidas por áreas de 
reabilitação urbana (ARU) e por operações de 
reabilitação urbana (ORU). 

Desenvolver novas medidas para a regeneração de 
áreas urbanas carenciadas. 

Arrendamento 
habitacional 
 

Dinamizar Mercado de 
Arrendamento 

Prosseguir com a dinamização do mercado de 
arrendamento urbano e criar a sua monitorização 
eficiente. 

Reduzir a carga fiscal nos encargos e nos rendimentos 
relacionados com o arrendamento habitacional. 

Reformar e incentivar a disseminação do regime de 
renda condicionada. 

Consolidar o mercado social de arrendamento. 

Criar condições para o desenvolvimento de produtos 
de seguros que incluam o seguro de renda. 

Implementar a constituição de fundos de 
investimento que disponibilizem habitações para 
arrendamento. 

Integrar e valorizar os 
Bairros e a habitação social 

Reformar, aplicar e disseminar o regime de 
arrendamento apoiado. 

Modernizar a gestão do parque de habitação social e 
criar instrumentos para articular e otimizar essa 
gestão. 

Criar novas soluções para a conservação de edifícios 
de habitação social que estejam em condomínio. 

Transferir o parque de habitação social para os 
municípios e otimizar a gestão e manutenção do 
parque habitacional da administração central.  

Qualificação dos 
alojamentos 

Contribuir para a inclusão 
social e a proteção dos mais 
desfavorecidos 

Erradicar os núcleos de alojamento precários. 

Desenvolver e aplicar o modelo de proteção social 
dos arrendatários abrangidos pela transição do 
NRAU. 

Assegurar o acesso das vítimas de violência doméstica 
à habitação. 

Fomentar o aumento de soluções de alojamento para 
os sem abrigo 

Promover a integração de minorias étnicas e de 
imigrantes e a melhoria das suas condições de 
alojamento.  

Corresponder às novas 
realidades sociais e 
demográficas 

Promover o ajustamento das tipologias de alojamento 
à redução da dimensão das famílias. 

Incentivar a criação de soluções de alojamento 
adequadas às novas necessidades de mobilidade e 
emprego. 

Promover a melhoria das 
condições de alojamento 

Incentivar a melhoria do conforto térmico e da 
eficiência energética no edificado habitacional. 

Promover a acessibilidade à habitação a pessoas com 
mobilidade condicionada. 

Desenvolver medidas de apoio à efetivação do 
reforço sísmico dos edifícios. 
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Erradicar as situações de alojamentos sem condições 
de salubridade e de conforto. 

Fomentar a investigação para a melhoria da 
qualificação habitacional e das tecnologias de 
reabilitação. 

 

Na Estratégia Nacional para a Habitação, o legislador faz um diagnóstico do setor da 

habitação bem como refere as oportunidades que levaram à criação deste documento 

estratégico. 

 

Relativamente ao diagnóstico, refere que Portugal vive uma situação paradoxal: tem um 

elevado número de fogos devolutos mas, paralelamente, tem dificuldade de acesso das 

famílias a uma habitação adequada.  

 

Com o PER, em 1993, os estudos apontavam para a construção de 500 000 fogos, dada a 

existência de uma enorme quantidade de construções clandestinas e precárias. Mas em 20 

anos, o país produziu um milhão e meio de novas habitações, suprimindo, em termos 

técnicos, o défice habitacional.  

 

Persistem contudo problemas relacionados com a degradação do parque habitacional dos 

centros urbanos antigos, com as necessidades de mobilidade das famílias e com os custos 

da habitação, em especial no arrendamento, que continuam elevados. É neste contexto que 

a expressão “tanta gente sem casa e tanta casa sem gente” assume uma dimensão nova, pois em 

Portugal já não existe um défice habitacional, mas antes dificuldades no acesso à habitação. 

 

 A evolução do país nas matérias relacionadas com a habitação, nas últimas décadas, de 

acordo com os indicadores disponibilizados pelo INE, Pordata e IHRU, expressam o 

seguinte: 

- Evolução Demográfica: o índice sintético de fecundidade tem vindo a descer 

consecutivamente (1970: 2,99 e 2013: 1,21); a dimensão médias das famílias também desceu 

(1970:1,46 e 2011: 2,6); o índice de envelhecimento da população apresenta uma evolução 

dramática (1970: 34% e 2011: 127%); os agregados unipessoais entre 1970 e 2011 tiveram 

um aumento de 369%; 

- Dimensão do parque habitacional e expansão urbana: o número de alojamentos clássicos 

cresceu 116% entre 1970 e 2011, mas não foi acompanhado pelo aumento de famílias 

clássicas que, para o mesmo período, se registou em 72,4%; os fogos vagos quadruplicaram 

nos últimos 30 anos; 
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- Formas de ocupação do alojamento familiar clássico: o arrendamento caiu de 46% em 

1970 para 21% em 2011; em sentido contrário, houve um aumento da habitação própria 

permanente (1970: 54,5 e 2011: 79%); nas áreas e tipologias, Portugal é o quinta Estado 

Membro com maior número médio de divisões por habitação (4,98) e era o terceiro com a 

maior área média útil por alojamento (109,1m2); existiam em 2011 cerca de 120 000 fogos 

de habitação social, representando 3,3,% do total do parque habitacional de residência 

habitual; mais de 13% dos prédios urbanos estão na posse de heranças indivisas; 

- Estado de Conservação do Edificado: em 2011, um milhão de edifícios a necessitarem de 

obras de reparação, dos quais 59.155 muito degradados, 97.157 carecem de grandes 

reparações e 244.303 de reparações médias;  

- Equipamentos, conforto e qualidade dos alojamentos: em 2011, 98% dos equipamentos 

estavam equipados com água canalizada, retrete, instalação sanitária com banho ou duche e 

sistema de esgotos, mostrando uma evolução positiva comparado com 1970 (60% com 

esgotos; 58% instalações sanitárias; 47% água canalizada e 32% duche ou banho). Redução 

superior a 85% no número de alojamentos precários, em muito devido ao PER; 

- Crédito à Habitação e Endividamento: o número de alojamentos com encargos de 

aquisição multiplicou quase por seis no período de 30 anos. Segundo dados do Banco de 

Portugal e da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, conclui-se que o crédito concedido à 

aquisição de habitação cresce de cerca de 3 mil milhões de euros no ano de 1994, para 

aproximadamente 19,6 mil milhões no ano de 2007, quando atingiu o seu máximo; 

relativamente ao endividamento, constata-se que houve uma evolução do montante de 

crédito à habitação vencido, que aumentou de 1,8 mil milhões de euros em setembro de 

2009 para 2,7 mil milhões de euros no final de 2013; 

- Reabilitação de Edifícios no setor da construção: em 2011, o peso da reabilitação quanto 

ao volume de produção era de 8%, número reduzido se comparado com a média dos países 

da Europa a 28 que era de 26%; em 2006 atinge-se o maior número de fogos reabilitados 

(8.479 fogos); desde 2006 até 2010, manteve uma trajetória inconstante, mas descendente; 

- Valores das transações e das rendas: o valor médio dos prédios urbanos transacionados 

subiu de 33.822€ em 1992 para 99.869€ em 2013; o valor médio das rendas aumentou 

significativamente de 123€ em 2001 para 235€ em 2011; 

- Valor gasto pelo Estado em políticas públicas de habitação entre 1987 e 2011: 

bonificações de juros no crédito à habitação (73,3%); programas de realojamento (14,2%); 

incentivos ao arrendamento (8,4%); programas de promoção direta do ex-IGAPHE (2%); 
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programas de reabilitação de edifícios (1,7%); subsídios de renda da segurança social (0,3%) 

e programas de Contratos de Desenvolvimento de Habitação (0,1%). 

 

Relativamente às oportunidades, refere-se que a crise financeira e orçamental que atingiu o 

país, e que levou ao pedido de resgate externo assinado no dia 17 de maio de 2011, veio 

acentuar a crise económica e social então existente e evidenciar a urgência na mudança de 

vários paradigmas que determinaram as políticas públicas durante décadas. As várias 

versões do Plano Estratégico de Habitação anteriormente elaboradas assentavam na 

manutenção do conjunto de políticas e programas públicos, que já não eram viáveis face às 

novas realidades orçamental, financeira, económica e social de Portugal após a crise do 

“sub-prime” norte americano de 2007/2008.  

 

Com o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) e as fortes restrições 

orçamentais que dele resultaram, assistiu-se a um abrandamento da atividade no setor da 

habitação, que não foi alheia a existência de um valor significativo de pagamentos em 

atraso, de compromissos financeiros até ao ano de 2023, de encargos com a amortização de 

empréstimos até 2029 e de uma dívida crescente que importa travar. 

 

Concluído o PAEF, considera-se que estamos perante várias oportunidades para reformar 

modelos e substituir conceitos em que se fundaram as políticas públicas com influência 

direta na habitação, na construção, no imobiliário e na reabilitação urbana. 

 

Nesse sentido, propõem-se: 

- Novo modelo de Financiamento, a passagem de políticas públicas assentes em subsídios a 

fundo perdido financiados pelo Orçamento de Estado para projetos com capacidade de 

gerarem sustentabilidade financeira; 

- Normas técnicas e regulamentos de construção, alterando o quadro legislativo e 

regulamentar, tratando de forma distinta a diversidade de tipos e de soluções de alojamento 

e garantindo regras adequadas aos diferentes imóveis, promovendo, assim, a recuperação 

do edificado preexistente e a habitabilidade nos centros urbanos; 

- A regeneração urbana e a reabilitação do edificado, a passagem de uma política de 

planeamento, que produziu construção nova, retirando competitividade às áreas urbanas 

centrais mais antigas para o incentivo na criação de áreas de reabilitação urbana (ARU) que 

tenham associadas medidas fiscais e de financiamento relacionados com a reabilitação do 
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edificado mais antigo e a promoção de habitação para arrendamento e uma aposta na 

regeneração que passa por repovoar os centros antigos, recuperar o seu edificado, 

revitalizar as suas atividades económicas e rejuvenescer a população; 

A dinamização do mercado de arrendamento, criando confiança para atrair investimento 

privado para o arrendamento e para a recuperação do parque habitacional e por definir 

mecanismos e instrumentos de poupança para a conservação futura e periódica deste 

parque; 

- A transformação social, as recentes alterações económicas-sociais aceleraram uma 

mudança no comportamento da sociedade, as famílias viram-se confrontadas com os 

pesados investimentos em casa própria e a consequente imobilidade das opções tomadas. 

As novas famílias, sem a possibilidade para investimentos de grande dimensão na compra 

de casa própria, e com o mercado da habitação estagnado, começaram a optar pelo 

arrendamento. 

- A importância da habitação social no combate à pobreza e à exclusão social, a par da 

criação de emprego e das prestações sociais, passa por melhorar as respostas nas questões 

do alojamento e do habitat. É necessário desenvolver modelos que garantam a mobilidade 

do parque de habitação social e a sua disponibilização para as famílias cujos rendimentos 

não lhes permitem aceder a uma habitação condigna no mercado. 

- As alterações climáticas e a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a 

reabilitação urbana e a dinamização do arrendamento têm que contribuir para modernizar o 

parque edificado, melhorar a sua eficiência energética e reduzir os consumos energéticos 

das famílias. Por outro lado, a regeneração dos centros urbanos permite a diminuição dos 

movimentos pendulares e a redução das emissões de poluentes atmosféricos resultantes do 

uso do veículo individual.  

 

Dado o diagnóstico do setor da habitação e as oportunidades sentidas no momento, a 

ENH propõe o investimento em 3 pilares, reabilitação urbana, arrendamento habitacional e 

qualificação dos alojamentos e oito medidas concretas, como referi no quadro acima 

representado. 
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3.3 - A Nova Geração de Políticas da Habitação, 2017  

 

Em Dezembro de 2016, Portugal é visitado por uma Relatora Especial da ONU, Leilani 

Farha, que apresenta, em Março de 2017, o relatório final dessa visita sobre o estado do 

direito à habitação adequada no nosso país.  

Em síntese, as principais Conclusões e Recomendações do Relatório da ONU sobre a 

habitação adequada, como parte integrante do direito a um nível de vida adequado e à não 

discriminação neste contexto, elaborado por Helena Roseta31, são as seguintes: 

 “-Conclusões: 

   82. Portugal tem uma base sólida para implementar o direito à habitação adequada 

como elemento central de uma sociedade justa e democrática, dado o art. 65ª da Constituição 

Portuguesa. 

  83. O peso das medidas de austeridade tomadas para relançar a economia – como 

a redução do serviço público e a retirada do Estado da proteção social – foi suportado 

desproporcionadamente por aqueles que já viviam abaixo do limiar da pobreza e fizeram surgir 

“novos pobres” que enfrentam a exclusão social dada a deterioração das suas condições de vida, em 

particular da habitação. Exemplo dos antigos proprietários de classe média, com hipotecas ou 

pagamentos sociais em atraso, pensionistas ou pessoas que dependiam unicamente de um salário e 

perderam seus empregos. 

  84. Embora haja sinais de recuperação económica, muitas pessoas continuam a 

enfrentar sérios desafios a longo prazo: o desemprego, os cortes de salários (em particular no setor 

público) e um elevado risco geral de pobreza, com consequências diretas para o acesso a uma 

habitação a preços acessíveis. Ao mesmo tempo, políticas como vistos Gold ou o alojamento local a 

turistas devem ser rigorosamente monitorados para não aumentarem a possibilidade de exclusão de 

habitação.  

  85. Algumas comunidades em Portugal vivem em condições de habitação 

particularmente inadequadas, como os ciganos e as pessoas de ascendência africana. O direito à 

habitação adequada deve ser legalmente protegido e implementado, principalmente para aqueles em 

situação de vulnerabilidade.  

 -Recomendações: 

  86. os Governos nacionais e subnacionais devem: 

  a) adotar uma Lei de Bases da habitação: uma lei quadro nacional da habitação 

deste tipo poderia garantir que as várias políticas e programas em vigor atingissem as populações que 

enfrentam as piores desvantagens na habitação, tais como os ciganos, as pessoas com ascendência 

                                                           
31

 Helena Roseta é atualmente Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, pelo Movimento Cidadãos por 
Lisboa, sendo a Presidente da Assembleia Municipal Lisboa. Destaca-se pelo seu trabalho em matéria de 
habitação, na sua luta para aprovação da Lei de Bases da Habitação, enquanto Deputada da Assembleia da 
República, entre 2015-2018, tendo-se demitido na sequência do adiamento desta e doutras propostas de 
habitação. 
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africana, as mulheres que fogem da violência, as pessoas com deficiência, as crianças, os jovens e 

todos aqueles que são pobres ou que pertencem aos “novos pobres”; 

  b) Comprometer-se a por termo à situação de sem abrigo como uma prioridade, 

em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e com a nova Agenda Urbana. 

  c)Identificar e avaliar as condições de habitação em todos os bairros degradados 

de acordo com as metas traçadas na Estratégia Nacional de Habitação. 

  d) Impedir demolições e despejos que resultem em falta de habitação 

  87. O Governo deve trabalhar em estreita colaboração com o Município do Porto 

e os residentes das ilhas para assegurar que todos os moradores tenham alojamento adequado. 

  88. A administração central e as administrações regionais e municipais devem 

desenvolver uma visão comum das cidades em Portugal. A fim de assegurar a efetiva implementação 

dos direitos de habitação e alojamentos adequados. Deve ser alcançada uma melhor articulação entre 

os diferentes níveis de governo, incluindo um fluxo adequado de recursos.  

  89. Os Governos devem adotar novos mecanismos regulatórios para prevenir o 

desalojamento por efeito da “turistificação”. 

  90. A Relatora Especial recomenda ainda que as autoridades nacionais e regionais: 

  a) Revejam os procedimentos de despejo, incluindo as medidas administrativas 

recentemente adotadas; 

  b) Realizem uma avaliação da necessidade real de habitação social, habitação 

subsidiada e/ou habitação de renda condicionada em todo o país. O governo deve garantir o acesso à 

habitação acessível. 

  91. O parque habitacional social existente deve ser mantido em bom estado de 

conservação de acordo com as características de uma habitação adequada. Deve existir um sistema que 

assegure a atribuição eficiente dos fogos sociais vagos, tendo em vista as longas listas de espera. 

  92. O arrendamento de longa duração deve ser promovido como meio alternativo 

de acesso à habitação acessível. O alojamento local, não permanente e de curto prazo, voltado para o 

setor turístico deve ser regulamento e o seu impacto na acessibilidade à habitação deve ser avaliado 

adequadamente, a fim de evitar a exclusão de moradores residentes. 

  93. Os programas de habitação devem ter a participação real e efetiva da 

população, diretamente envolvida na conceção e implementação de políticas habitacionais. Também 

devem ser promovidas formas coletivas e cooperativas de propriedade e uso do solo e habitação.  

  94. Deve ser seriamente considerada a identificação de terrenos vazios ou, quando 

possível, a sua expropriação para uso público, garantindo a segurança do arrendamento dos bairros 

autoconstruídos e a aumentar a disponibilidade de terrenos para fins sociais de habitação. 

  95. As autoridades nacionais e subnacionais devem assegurar que as receitas 

provenientes de políticas como os vistos “gold”, impostos sobre a propriedade ou impostos sobre o 

turismo sejam investidas com o objetivo de proporcionar habitação efetivamente acessível aos mais 

marginalizados da sociedade.”32 

 

                                                           
32

 Ver documento integral em www.helenaroseta.pt/documentos/1490533399C1vKB6rg0Aa43BV4.  

http://www.helenaroseta.pt/documentos/1490533399C1vKB6rg0Aa43BV4
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Esta visita da Relatora da ONU a Portugal vem criar as condições políticas para que o 

Governo Nacional tome um conjunto de medidas para colmatar as carências habitacionais 

expressas nas Recomendações do Relatório produzido por esta Relatora. Mas importa 

antes salientar que a visita desta Relatora insere-se num conjunto mais vasto de 

acontecimentos anteriores que potenciaram este Relatório.  

 

Como refere João Ferrão (2018), em 25 de Setembro de 2015 foi aprovada, na Cimeira das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável realizada em Nova Iorque (EUA), a 

agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015 intitulada Transformar o nosso mundo: a 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que inclui 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS), conforme figura abaixo representada. 

 

 

Figura 39: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 2030 

  

 

O primeiro ponto da ODS, designado Cidades e Comunidades Sustentáveis, refere a 

questão da habitação. Aí, consagra o objetivo de assegurar a todos os países do mundo até 

2030, o acesso a habitação adequada, segura e acessível.  

 

Em 30 de Maio de 2016, foi acordada a Agenda Urbana para a União Europeia, designada 

de Pacto de Amesterdão, na reunião informal dos ministros responsáveis pelos Assuntos 

Urbanos realizada naquela cidade. A habitação foi considerada um dos 10 temas 

prioritários após auscultação efetuado junto dos governos nacionais e das autoridades 

regionais e urbanas e está ainda presente noutros temas, como a inclusão de migrantes e 

refugiados ou a pobreza urbana. O trabalho em parceria desenvolvido para o tema 

Habitação visa promover o acesso a alojamento de boa qualidade e a preços acessíveis. Será 
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dado enfâse à habitação pública a preços acessíveis, à regulamentação em matéria de 

auxílios estatais e à política geral em matéria de habitação. 

 

No dia 20 de Outubro de 2016, as Delegações dos países presentes na Terceira 

Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 

(Habitat III), realizada em Quito (Equador), aprovaram a Nova Agenda Urbana, que foi 

apresentada como uma extensão da Agenda 2030, no que à habitação e políticas de 

habitação diz respeito. “Apesar destes documentos não serem legalmente vinculativos e, 

serem criticados, por serem “redondos”, pouco ambiciosos e de exequibilidade duvidosa, 

(…) a verdade é que eles não deixam de ser interessantes na medida em que revelam (…) a 

emergência lenta mas aparentemente irreversível de novas perspetivas políticas e sociais 

sobre a habitação e as políticas de habitação. (Ferrão, J.,2018) 

 

 É neste contexto que, em Julho de 2017, o Governo criou uma Secretaria de Estado da 

Habitação, integrada no Ministério do Ambiente, opção que demonstra a necessidade de 

uma maior articulação entre a política habitacional e as restantes políticas setoriais, 

nomeadamente o ordenamento de território. O Governo, no seu programa refere a 

necessidade de promover uma política habitacional territorializada, capaz de combater os 

efeitos da crise económica sobre o acesso à habitação, dadas as novas necessidades 

habitacionais decorrentes da política de financeirização levada a cabo, por Portugal, desde 

os anos 8033, bem como, a pressão do investimento estrangeiro provocado pelos vistos 

Gold e a pressão do alojamento local nas cidades. 

 

Esta política habitacional territorializada não pode deixar de fora as dinâmicas 

demográficas, pois a “demografia tem responsabilidades na procura da habitação, mas 

sendo as dinâmicas naturais processos inerentemente lentos são mais previsíveis e 

controláveis do que as determinantes políticas e/ou económicas” (Azevedo, 2019). Nesse 

sentido, destaca-se que, em Portugal em 2011, havia mais alojamentos que famílias, o que 

se justifica pela elevada proporção de alojamentos de residência secundária e alojamentos 

                                                           
33

 “O modelo “clássico” de financeirização da habitação, prevalecente em Portugal desde os anos 
1980,assentou na promoção da habitação de propriedade própria através das bonificações de juros. O acesso 
ao crédito fácil levou as famílias a contrair dívidas para comprar casa e as empresas de construção e 
imobiliário a contrair dívidas para construir e expandir as suas atividades. Beneficiaram os bancos, que tinham 
o controlo tando da oferta como da procura da habitação e obtinham lucros seja dos empréstimos 
concedidos, seja da possibilidade de investimento especulativo sobre os empréstimos concedidos. Esta 
situação prevaleceu até ao rebentar da bolha imobiliária em 2006/2007, a qual, ao criar enormes imparidades, 
foi a causa central da crise financeira e da dívida soberana. “ (Tulumello,2019) 
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vagos. A dimensão média do agregado familiar era de 2,6 pessoas. Aproximadamente, um 

em cada cinco agregados era constituído por uma pessoa só. A proporção de jovens entre 

os 25 e 34 anos representantes do agregado era elevado (34,3%), considerando que um 

cenário de conjugalidade plena corresponderia a uma proporção de 50%. Quer isto dizer 

que, vivendo conjugalmente ou sós, a maioria dos jovens neste grupo etário eram 

residencialmente independentes. Este retrato transversal torna-se mais completo com a 

perspetiva temporal. 

 

Entre 2001 e 2011, verifica-se um discreto crescimento na população portuguesa (2%) mas 

uma acentuada alteração da estrutura etária da população: o peso relativo dos jovens entre 

os 15 e os 24 anos a decrescer 24% e o peso dos mais velhos a crescer 16,4%. Mais, 

segundo o cenário central das projeções da população residente do INE, até 2030 é 

expectável que a tendência do envelhecimento se acentue, projetando-se que os séniores 

sejam de 27,3% da população residente nesse ano. A formação familiar entre os mais 

jovens aumentou ligeiramente, 2,1% em termos relativos e o número de agregados 

unipessoais cresceu 23,9%, o que se explica pela tendência para a individualização na 

emancipação residencial dos jovens, em linha com a redução da dimensão média das 

famílias clássicas. 

 

“Em última análise, poderá dizer-se que, conservando intacto o parque habitacional num 

determinado período e território, basta que o saldo entre a formação e a extinção de 

agregados familiares seja positivo, para ocorrer um aumento na procura de alojamento.” 

(Azevedo, 2019).   

 

Assim, uma das primeiras medidas tomadas pela Secretária de Estado da Habitação, Ana 

Pinho, foi a realização de um documento estratégico designado “Para Uma Nova Geração 

de Políticas Habitacionais”, cuja figura seguinte resume a missão, os princípios e os 

objetivos e a articulação entre eles. 
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Figura 40: Articulação entre missão, princípios e objetivos 

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros, 2017, p. 13 

   

 

No eixo “Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional”, 

são lançados um conjunto de programas, a saber: 

-1º Direito – Programa de Apoio ao Direito de Habitação, programa central nas 

políticas de habitação, tem como objetivo garantir o acesso a uma habitação adequada e a 

condições de vida dignas aos agregados familiares em situação de grave carência 

habitacional. O financiamento será dado a Municípios, empresas municipais ou IPSS. 

Pretende-se disponibilizar um leque diverso de soluções habitacionais a valores acessíveis 

aos seus diversos destinatários, em coerência com outros instrumentos de apoio às famílias 

(RSI, apoio ao arrendamento, apoio técnico e social), bem como com outras políticas 
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setoriais (Estratégia de Integração das Comunidades Ciganas, Autonomização e Proteção 

das Vítimas de Violência Doméstica ou da Estratégia Nacional para a integração das 

pessoas em situação de sem-abrigo 2017-2013.) 

 

-Porta de entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente, tem como objetivo 

dar resposta às situações de agregados familiares desprovidos de habitação em virtude da 

privação, temporária ou definitiva, do local em que habitavam decorrente de causa 

imprevisível e/ou insanável pelos próprios, nomeadamente, desastres naturais (inundações, 

sismos e incêndios), fenómenos de migrações coletivas. 

 

Destes, salienta-se o 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, criado pelo 

Decreto-Lei 37/2018, de 4 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 25/2018, 

de 2 de Agosto, e regulamentado pela Portaria n.º 230/2018, de 17 de Agosto. Esta 

Portaria refere que: 

“Em consonância com o papel imprescindível que a Nova Geração de Políticas de 

Habitação reconhece aos Municípios na sua implementação, cabe-lhes no âmbito do 

programa 1º direito efetuar o diagnóstico das situações habitacionais indignas existentes 

nos respetivos territórios e, em conformidade, elaborarem as estratégias locais de habitação 

que enquadram todos os apoios financeiros a conceder nos seus territórios no âmbito deste 

Programa.” (Portaria n.º 230/2018, de 17 de Agosto) 

 

3.4 - Uma tentativa de Desenho da Estratégia Local de Habitação (ELH) de 

Vila Nova de Gaia 

 

Face ao determinado na Portaria n.º 230/2018, os Municípios estão obrigados a realizarem 

uma ELH para o seu território, pelo que tentarei desenhar algumas ideias, que estão 

resumidas no Quadro 19. 

 

Quadro 19: Resumo PLH de V. N. de Gaia 

Pilares  Desafios 

Reabilitação Urbana Identificar, conhecer e reabilitar as “ilhas” 

Reabilitar bairros propriedade das Juntas de 
Freguesia 

Efetuar condomínios nos prédios de 
habitação social de propriedade mista 

Arrendamento Habitacional  Executar a política de arrendamento 
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apoiado 

Criar um Programa de Arrendamento 
Acessível 

Criar programas de arrendamento a grupos 
específicos 

Qualificação dos Alojamentos Facilitar a mobilidade no parque 
habitacional e social 

Facilitar a mobilidade dos transportes 
públicos a todas as freguesias do concelho 

 

Esta tentativa resulta da análise dos pressupostos teórico-estratégicos e evolução legislativa 

desenvolvida pelo Estado Central no setor da habitação e que acima explanei, bem como 

no Relatório de Diagnóstico do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento 

Habitacional, previsto no documento “Uma Nova Geração de Políticas Habitacionais”, 

realizada pelo IHRU, e publicado no Portal da Habitação, que identificou o universo de 

situações de precaridade habitacional existentes em Portugal. 

 

O IHRU disponibilizou aos Municípios um questionário, com o objetivo de se efetuar um 

levantamento das situações que carecem de realojamento, com base nos seguintes critérios 

cumulativos: 

 -construções que têm de ser demolidas; 

 -onde existem situações de precaridade habitacional; 

 -que constituem residência permanente dos agregados familiares nelas residentes.  

 

Vila Nova de Gaia identificou 824 situações de carência habitacional, a maioria das quais 

prendem-se com as ilhas. Nas Considerações Finais do Relatório de Diagnóstico do 

Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, realizado pelo 

IHRU, refere-se que “as ilhas na AMP e os grandes núcleos na AML poderão significar a 

adoção de soluções diferentes no âmbito do programa 1º Direito, em função das 

características socio-urbanísticas das situações levantadas pelo inquérito.” Acontece que as 

ilhas, em Vila Nova de Gaia, são privadas e constituem-se como os principais focos de 

habitação degradada no concelho e motivo de candidaturas a habitação social, conforme 

evidenciado no capítulo anterior. 

 

Importa assim perceber a metodologia utilizada para o levantamento das carências 

habitacionais do concelho de Vila Nova de Gaia. Foram efetuadas reuniões de trabalho 

com Presidentes das Juntas de Freguesia para identificação das áreas habitacionais 
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carenciadas de cada freguesia; foram identificados pelos serviços competentes os processos 

de fiscalização urbanística sem possibilidade de serem licenciados e, portanto, com ordem 

de demolição, bem como, os processos de vistoria administrativa cujos Autos de Vistoria 

determinavam a demolição do imóvel ao proprietário e as situações de carência 

habitacional identificadas nas candidaturas a pedido de habitação; nestas últimas, foram 

analisados as candidaturas que indicavam más condições habitacionais.  

 

Do levantamento efetuado, foram identificados as seguintes carências: 

- os 3 acampamentos ciganos localizados na freguesia de Grijó; 

- as ilhas 

- os prédios degradados, antigos, sem condomínios constituídos e localizados 

maioritariamente nas freguesias de Oliveira do Douro, Mafamude e Santa Marinha. 

- a habitação social, propriedade das Juntas de Freguesia: Canelas (Bairro de Borneiros), S. 

Félix da Marinha (Bairro do Pinhal Novo) e Grijó (Bairro Padre Américo) que necessitam 

de obras de reabilitação e que as Juntas de Freguesia não dispõem de financiamento 

necessário. 

 

O inquérito, muito direcionado para as habitações carenciadas com necessidade de 

demolição, é redutor pelo que em Vila Nova de Gaia excluiu-se as duas últimas carências, 

resultando o apuramento em 824 situações de carência habitacional mais graves. Destas, a 

maioria das situações identificadas prendem-se com as ilhas. Ora convém lembrar que a 

execução do PER de Vila Nova de Gaia levou à demolição das ilhas muito degradadas, sem 

as mínimas condições de habitabilidade (sem instalações sanitárias, sem redes de 

saneamento e água, sem ventilação e/ou iluminação) e que foram demolidas. As ilhas que 

ainda permanecem no concelho são núcleos a necessitar de obras de conservação e 

reabilitação e que a falta de cumprimento destas obras pelos senhorios poderão levar num 

futuro próximo à ruína deste património. Por outro lado, por serem construções anteriores 

a 1951, a legislação apenas prevê obras de conservação mínimas (arranjos básicos do 

telhado, pinturas) que não tornam este património verdadeiramente qualificado.  

  

Partindo quer deste conhecimento, residual, quer do perfil de candidato estabelecido no 

capítulo anterior e, tendo em conta os Pilares referidos no documento Nova Geração de 

Políticas de Habitação: Reabilitação Urbana, Arrendamento Habitacional e Qualificação 
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dos Alojamentos, tentei desenvolver algumas ideias para um possível Plano Local de 

Habitação. 

 

3.4. 1 Objetivo estratégico Reabilitação 

 

“A reabilitação é hoje considerada consensualmente como um objetivo central 
das políticas urbanas e como um imperativo a que urge dar resposta” 
(Resolução do Conselho de Ministros, 2017, p. 10) 

 
Dentro deste objetivo estratégico, propõe-se, a reabilitação das ilhas existentes no 

concelho, nesse sentido, será necessário um estudo aprofundado destas tipologias quer ao 

nível construtivo, quer ao nível socioeconómico, quer ao nível de ambiente urbano e 

propor, não esquecendo os senhorios, soluções de alojamento alternativas, que integrem os 

níveis de exigência ao nível da certificação energética, conforto térmico das habitações mas 

com rendas acessíveis. 

 

Saliente-se que as ilhas, dadas as suas características arquitetónicas - moradias unifamiliares 

em banda, com um único piso dispostas num corredor comum - e inserção urbanística, são 

espaços de partilha que propiciam o convívio, a solidariedade, são espaços sem barreiras 

arquitetónicas, com uma localização central localizadas, em maior número, nas freguesias 

de Santa Marinha, Oliveira do Douro e Canidelo. Este facto constitui uma mais-valia, dada 

a existência de uma boa rede  de transportes e de equipamentos sociais de apoio à 

população. Saliente-se, ainda, que são espaços ocupados pela população mais idosa, sempre 

relutantes em integrar os programas de realojamento de habitação social vigentes, sendo 

igualmente,  espaços-património, representativos de uma época histórica ligada à 

industrialização e urbanização do concelho. Por todas estas razões, e outras que possam 

surgir, considero que poderia ser um eixo de intervenção num Plano a desenvolver, sendo 

fundamental identificar as áreas com maior concentração de ilhas no concelho, como por 

exemplo, as Ruas do Caminho Velho, Rua da Vistosa, na freguesia de Santa Marinha e 

desenvolver um projeto-piloto, que poderia ser replicado noutras áreas do concelho. Este 

projeto de intervenção deveria utilizar uma metodologia de investigação-ação, isto é: 

- Levantamento territorial do fenómeno - identificação das casas de habitação tipo ilha 

numa determinada localização geográfica; realização de um diagnóstico quer físico-

arquitetónico (das habitações) quer socioeconómico (das famílias residentes e proprietário), 

quer o conhecimento das perceções, vivências e aspirações destes residentes; 
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- Construção de um Plano de Ação, partindo do diagnóstico anterior e do conhecimento 

técnico dos colaboradores da Gaiurb, EM (Arquitetos, Engenheiros, Assistentes Sociais). A 

construção deste Plano deve sempre ser realizada com a participação quer dos moradores 

quer dos proprietários, envolvendo-os em todas as fases do processo; 

-Concretização do Plano de Ação, que nesta fase, deverá envolver ainda, o IHRU, na 

procura de financiamento para as soluções habitacionais propostas. 

Como vimos no Capítulo 1, não se tratam de metodologias inovadores, pois no SAAL a 

metodologia desenvolvida era similar. A inovação deste projeto estará em alcançar o 

comprometimento (tão difícil) do Município, dos técnicos da Gaiurb EM, dos técnicos do 

IHRU e o envolvimento e participação dos moradores e proprietários, na reabilitação de 

um Património Histórico (as “Ilhas”) e a adequação destes espaços aos critérios de 

conforto, bem-estar, acessibilidade exigidos hoje em dia. 

 

Outra das intervenções diz respeito à reabilitação dos Bairros propriedade das Juntas de 

Freguesia, assim propõe-se, o apoio às Juntas no desenvolvimento de projetos de 

reabilitação do Bairro de Borneiros, do Bairro Padre Américo e do Bairro do Pinhal Novo, 

à semelhança dos realizados pela Gaiurb em património habitacional municipal e arranjar 

soluções diversificadas de financiamento. 

 

A constituição de condomínios nos Empreendimentos de Propriedade Mista (privada e 

municipal) a fim de se obter financiamento para obras de conservação periódicas, através 

da constituição de fundos comuns de reserva, deverá ser outra das vertentes a ter em 

consideração  

 

3.4.2. Objetivo estratégico Arrendamento Habitacional 

 

Executar a política de Arrendamento Apoiado, mantendo o investimento na reabilitação de 

casas devolutas do parque habitacional para dar seguimento ao realojamento de famílias de 

acordo com o Regulamento Municipal para o Arrendamento das Habitações Sociais em 

vigor. 

Criação de um programa de arrendamento acessível, destinado a famílias da classe média, 

trabalhadora, que não conseguem aceder ao mercado, e que se posicionam nas posições 

inferiores da tabela para acesso à habitação municipal; aos jovens casais que se queiram 

autonomizar dos pais e devido à instabilidade do mercado de trabalho não conseguem 
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suportar os valores de mercado. Uma linha de ação seria a identificação dos fogos 

devolutos do concelho e perceber as razões pelas quais não estão no mercado. Dessa 

identificação, poderia surgir a criação de uma bolsa de arrendamento acessível, isentando os 

proprietários de taxas municipais. Outra linha de ação poderia passar pelo levantamento 

das Cooperativas de Habitação em atividade em Vila Nova de Gaia e incentivar e apoiar a 

construção de habitação económica. 

Criação de  soluções alternativas de habitação a grupos específicos, nomeadamente, casas 

de autonomia para a população sem-abrigo, para as vítimas de violência doméstica ou 

unidades residenciais partilhadas para idosos que residam sozinhos. 

 

3.3.3. Objetivo estratégico Qualificação dos Alojamentos 

 

Com este objetivo pretende-se: 

a)Facilitar a mobilidade às pessoas de mobilidade reduzida em habitações sociais, quer no 

interior das habitações (colocação de polibans em vez de banheiras), quer no acesso às 

habitações (colocação de elevadores, rampas ou plataformas); 

b)Promover melhorias no ambiente urbano, nomeadamente, a nível dos transportes. A 

mobilidade em Vila Nova de Gaia é reduzida. Enquanto as freguesias urbanas têm acesso 

ao metro, autocarros da STCP, ao comboio da CP, as freguesias periurbanas e, em especial, 

as da orla fluvial (Avintes, União de freguesias de Sandim, Olival, Crestuma, Lever) e 

intermédias (união de freguesias Pedroso-Seixezelo, união de freguesias Grijó-Sermonde, 

união de freguesias Serzedo-Perosinho, Canelas) são servidas maioritariamente por 

transportadoras rodoviárias privadas. Apesar destas transportadoras terem aderido à 

Plataforma Andante aquando da medida da AMP de redução das tarifas das assinaturas 

mensais, que se traduziu numa redução dos custos dos bilhetes, mantém-se contudo, as 

frequências espaçadas, pelo que ainda não se constituem como alternativa ao carro. Acresce 

o facto de em Vila Nova de Gaia, os candidatos a habitação social não disporem de 

automóvel e resistirem ou recusarem o realojamento nas freguesias periféricas. 

 

Este desenho tem de ser integrado num Programa ou Plano Estratégico, com definição de 

Visão, Princípios e Objetivos integrados numa Política de Cidade, com o objetivo de 

reduzir as desigualdades sociais e territoriais. Importa pois conhecer o percurso realizado 

pela Câmara Municipal de Lisboa, pioneira na implementação do Programa Local de 

Habitação (PLH).   
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Da análise do PLH de Lisboa, saliento o carácter inovador da metodologia utilizada, que 

visa em termos gerais: conhecer melhor as necessidades quantitativas e qualitativas de 

habitação; conhecer o mercado habitacional local e as suas dinâmicas; hierarquizar 

prioridades; identificar os recursos e parceiros mobilizáveis; enquadrar as intervenções de 

regeneração urbana; contratualizar intervenções e divulgar “boas práticas” na gestão do 

parque público.  

 

Os destinatários do PLH são, do lado da procura, os munícipes atuais e futuros e do lado 

da oferta, o setor imobiliário, o setor cooperativo e social e as entidades públicas 

promotoras de habitação em Lisboa. 

As entidades intervenientes são a Câmara Municipal de Lisboa, entidade coordenadora, os 

intervenientes da administração local (EPUL, GEBALIS, SRU,…) e os intervenientes da 

Administração central (IHRU, CCDRLVT, INE). 

 

Os parceiros locais são: as juntas de freguesia, as cooperativas de habitação, as IPSS, a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, as associações de inquilinos e de proprietários, as 

associações de moradores, as fundações e outras ONG, as associações empresariais e 

empresas de construção, promoção e mediação imobiliária, as instituições financeiras, as 

universidades, os centros de investigação e especialistas. 

 

O PLH foi desenvolvido em 3 fases: Conhecer, Escolher e Concretizar. A primeira fase – 

Conhecer - é uma fase de diagnóstico que implica recolher informação disponível através 

de diferentes suportes e fontes; identificar necessidades problemas e disfunções de 

mercado, à escala da freguesia; identificar políticas e instrumentos disponíveis, lacunas e 

contradições; identificar conhecimento e propostas inovadoras, oportunidades e 

potencialidades de mudança e as principais sugestões apresentadas pelos diferentes atores. 

Esta fase implicou um conjunto de debates, um estudo de opinião para conhecer a 

perceção dos cidadãos sobre esta temática e a organização de um site. 

A segunda Fase – Escolher – é uma fase de definição de prioridades e objetivos 

estratégicos, em que são elencados os instrumentos de intervenção e os projetos e medidas 

a desenvolver. Nesta fase, deverão articular-se as prioridades escolhidas com as restantes 

políticas municipais e conclui-se com elaboração da matriz de objetivos estratégicos e a 

identificação das áreas-piloto ou medidas prioritárias. Nesta fase, pretende-se que os 
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debates sejam sobretudo setoriais e descentralizados, de forma a aprofundar a intervenção 

dos vários atores, setoriais ou de zona e bairro, garantido o seu envolvimento e a 

explicitação concreta das suas aspirações. 

 

A terceira fase – Concretizar – é uma fase decisiva em que deverá ser possível lançar 

algumas medidas ou ações-piloto, de caráter demonstrativo e que permitam testar 

propostas contidas no PLH. É uma fase onde se estabelecerão parcerias e mecanismos de 

acompanhamento e avaliação da implementação do PLH (Relatório Programa Local de 

Habitação de Lisboa – Metodologia, datado de 22 de outubro de 2008).  

 

Que aprendizagem pode ser retirada da implementação do PLH de Lisboa? 

O PLH revela uma organização de missão, objetivos e eixos que são semelhantes aos 

estabelecidos no PEH. Ambos focam a questão das políticas de renda acessível, do 

arrendamento, da reabilitação, contudo o PLH Lisboa promove medidas de intervenção 

específicas, de âmbito municipal, dando resposta às carências locais e convertendo a 

proposta em realidade.  

 

Exemplo disso, é o programa BIP-ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção prioritária, um 

instrumento de política pública, definido no PLH de Lisboa que visa dinamizar parcerias e 

pequenas intervenções locais de melhoria dos “habitats abrangidos”, através do apoio a 

projetos levados a cabo por juntas de freguesia, associações locais, coletividades e 

organizações não-governamentais, contribuindo para o reforço da coesão sócio territorial 

do município.  

 

De acordo com Oliveira (2013), o PLH de Lisboa constituiu-se como um instrumento de 

mudança, com capacidade de inovação, uma vez que mobiliza vários atores locais para a 

concretização de propostas de intervenção comunitária que têm reflexo na vida dos 

cidadãos e da cidade. 

Eram apontadas como intervenções benéficas, mas difíceis de executar, a regeneração dos 

Bairros de Intervenção Prioritária, as operações de realojamento e regeneração urbana, a 

dinamização do arrendamento e a atuação ao nível da governança. De facto, no conjunto 

de intervenções delineadas, algumas têm tido resultados de sucesso e outras nem tanto.  
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Ao nível da regeneração dos bairros de intervenção prioritária, a atuação tem tido bastante 

sucesso, não só perante a participação e envolvimento das pessoas (através do Programa 

BIP ZIP) como também pela intervenção de sucesso de regeneração do edificado, da 

dinamização do arrendamento – criação de programas de renda convencionada, 

arrendamento pelos jovens, possibilidade de renda apoiada, possibilidade de reabilitação e 

arrendamento de habitação, etc.  

 

A intervenção ao nível da governança não se revelou muito facilitada uma vez que são 

propostas medidas que devem ser desenvolvidas pelo Estado Central (logo, o PLH não 

tem capacidade de decisão nesta matéria) e outras que, apesar de âmbito local, são mais 

complexas de implementar, como a uniformização dos Serviços da Câmara Municipal, por 

exemplo.  

 

O PLH de Lisboa foi capaz de gerar sinergias entre os serviços municipais. Por exemplo, o 

orçamento municipal passou a organizar-se segundo os eixos de intervenção definidos no 

PLH. Pelouros independentes dos da Habitação e Desenvolvimento Social passaram a ter 

em consideração algumas das problemáticas evidenciadas no PLH, bem como as soluções 

apontadas para as mesmas, e utilizaram-nas para solucionar os seus próprios problemas. 

Contudo, a rede de atores, tão ampla inicialmente, aquando do diagnóstico do PLH, foi 

desenvolvendo as suas medidas de forma independente, isto é, cada Pelouro tem livre-

arbítrio na decisão de realizar ou não as medidas propostas pelo PLH. (Oliveira, 2013) 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho pretendeu ser uma reflexão acerca das políticas sociais de habitação, 

em particular as de “apoio à pedra” (promoção direta), concebidas em Portugal desde o 

início do século XX até à atualidade. Esta reflexão teve como foco principal a dicotomia 

Estado Central e Estado Local, mais concretamente a ação municipal no concelho de Vila 

Nova de Gaia. A análise aos vários diplomas legais em matéria de habitação social e a sua 

concretização territorial, isto é, os conjuntos habitacionais que são marcos históricos 

refletidos na cidade, permitiu-nos compreender a evolução do Estado Central em matéria 

de habitação.  

 

A habitação é um direito fundamental consagrado internacionalmente e que abarca 

múltiplos aspetos. O objeto físico - o alojamento, o objeto de uso – o lar e o objeto 

transacionável no mercado - o imóvel. Os públicos-alvo, que compreende, os diferentes 

estratos sociais da população e os agentes envolvidos na sua regulamentação e produção 

sendo transversal a várias políticas.  

 

Por essas razões, a atuação do Estado foi variando entre uma ação reguladora dos 

mercados e uma ação de intervenção direta às situações de maior carência de alojamento 

por parte de grupos-alvo igualmente carenciados. Nessa conformidade, o Capítulo 1, 

mostra as distintas fases das políticas de habitação realizadas em Portugal, obedecendo a 

períodos e estratégias muito específicos. Destaca-se o Período Revolucionário, com uma 

forte intervenção do Estado, quer no fomento da produção direta de habitação, quer na 

criação de programas habitacionais que se traduziram num apoio técnico e financeiro aos 

promotores privados e cooperativos.  

 

A partir dos anos 80, a intervenção estatal na promoção direta de habitação diminui, 

passando, gradualmente, para os municípios algumas competências a este nível. Enquanto 

ao Estado caberia o enquadramento normativo (técnico, urbanístico e jurídico) e 

financeiro, aos Municípios caberia a produção de habitação social ou a criação de condições 

para a construção desta habitação por outros promotores bem como a gestão do parque 

habitacional público municipal. Como vimos, é nesta época que o Município de Vila Nova 

de Gaia investe em habitação social ou de interesse social, uma vez que na época do Estado 

Novo a construção de habitação social foi nula.  
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Em 1993, o Programa Especial de Realojamento (PER) introduz significativas mudanças 

de paradigma da política de habitação social. Esta mudança de paradigma traduziu-se no 

realojamento de agregados familiares residentes em barracas, construções abarracadas, 

casas tipo “ilha” ou outras similares, promovendo-se a erradicação destas construções. Esta 

iniciativa configura-se como uma mudança na qualidade de vida dos moradores, dado que 

complementa a oferta de habitação com a necessidade de se criar um programa de inserção 

social integrador destas populações na Comunidade.  

 

Não obstante esta mudança de paradigma, a comunidade científica tem reservas quanto ao 

Programa. “O PER tem à partida todos os ingredientes para o desastre: construção 

massiva, realojamentos concentrados, populações de grande precariedade económica e com 

graves problemas sociais, serviço de administração burocratizados” (Ferreira, 1994, p:10). 

Isabel Guerra chama a atenção para o fracasso de experiências anteriores ao PER de 

realojamento densificado e para a “crescente heterogeneidade cultural dos bairros” (Guerra, 

1994, p. 11). Apela antes a “uma estratégia de desenvolvimento social urbano da cidade”, e 

a um “aprofundamento da concertação entre os parceiros” (idem, pp:15-16). 

 

O capítulo 2, dada a crise financeira vivida no tempo da Troika, mostra como os 

municípios se adaptaram à nova realidade, aos novos público-alvo, face às situações de 

execução de hipotecas, despejos, rendas altas. Nessa medida, criaram-se novos 

regulamentos municipais para o arrendamento de habitações sociais à luz da nova legislação 

do Arrendamento Apoiado a fim de proporcionar o realojamento destes públicos-alvo. 

Contudo, a escassez de oferta de habitação, seja municipal, seja através das parcerias com a 

Banca e o IHRU no arrendamento de habitação acessível, o Programa Arco-íris e o 

Mercado Social de Arrendamento, revelaram-se insuficientes para dar resposta à procura de 

habitação sentida pelos Municípios e que fazem crescer a lista de Inscrições de habitação 

social. 

 

O capítulo 3 demonstra-nos que vivenciamos um novo modelo de transição paradigmática 

em matéria de habitação. O Estado Central, com a implementação da Nova Geração de 

Políticas de Habitação, e no que ao modelo de política diz respeito, pretende convergir 

com a União Europeia (EU), passando de um “modelo dirigido essencialmente para uma 

população mais desfavorecida (classificado por “Orientado Residual”) para um modelo que 

tem como universo potencial de beneficiários todos os agregados familiares com 
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dificuldades de acesso ao mercado, incluindo, por esta via, a população de rendimentos 

intermédios que não consegue aceder a uma habitação adequada no mercado, sem que tal 

implique uma sobrecarga sobre o seu orçamento familiar (classificado como “Orientado 

Generalista”)”(Para uma nova Geração de Políticas Habitacionais 2017)34.  

 

Este documento refere que esta mudança de abordagem é sustentada nos seguintes 

princípios: 

-de uma política centrada na oferta pública de habitação para os mais carenciados para uma 

política orientada para o acesso universal a uma habitação adequada; 

-de uma política de habitação cujos principais instrumentos assentaram na construção de 

novos alojamentos e no apoio à compra de casa para uma política que privilegia a 

reabilitação e o arrendamento; 

-de uma política de habitação centrada nas “casas” para uma política que coloca no seu 

centro as “pessoas”; 

-de uma política centralizada e setorial para um modelo de governança multinível, integrado 

e participativo; 

-de uma política reativa para uma política proactiva, com base em informação e 

conhecimento partilhado e na monitorização e avaliação de resultados. 

 

A concretização desta política entronca numa nova transição paradigmática, a saber: 

1) a introdução do conceito de governança. Como refere Ferrão (2015) este conceito 

generaliza-se a partir dos anos 90 do século passado, por influência das teorias da “nova 

gestão pública” que propunham uma nova conceção do papel e dos domínios de atuação 

do Estado. O objetivo era substituir formas de regulação que se revelavam demasiado 

hierárquicas e rígidas, baseadas em procedimentos por comando e controlo, por modos 

mais flexíveis e abertos, envolvendo diversos atores públicos e privados atuando em rede 

(Rhodes, 1997; Stoker, 1998) e, ao mesmo tempo, recorrendo a distintas formas de 

participação pública. Defende-se a necessidade da transição do paradigma de governo para 

o paradigma da governança. 

 

Ferrão (2015) salienta que o conceito de governança aplicado às políticas públicas implica 

desconcentração geográfica, descentralização funcional e participação pública nos 

processos de decisão. Os processos de governança territorial, isto é, governança 

                                                           
34

 Ver documento em PDF em www.portugal.gov.pt.  

http://www.portugal.gov.pt/
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multisetorial horizontal, multinível e multiescala centrada em territórios específicos, surgem 

assim como uma condição para: 

i)a construção de uma visão estratégica partilhada que viabilize as articulações e 

coordenações necessárias; 

ii)a concretização efetiva dessa visão através de iniciativas e programas adequados, 

facilitados pelo exercício e concertação previamente efetuado pelo maior grau de aceitação 

social que daí decorre. 

 

“Os mecanismos de governança territorial não se limitam, por isso, a mobilizar os atores, 

comunidades e cidadãos locais, devendo envolver todos aqueles que, pelas suas atribuições e 

competências formais (entidades públicas) ou pela capacidade de inovação e poder de influência e 

decisão que detêm (universidades, empresas, ONG,…) podem contribuir para que sejam alcançados 

os objetivos traçados e os resultados esperados. Os mecanismos de governança territorial incluem 

assim, uma componente horizontal, (mobilização de atores locais ou regionais), mas também uma 

dimensão de governança multinível (envolvimento dos vários níveis de política de decisão nacionais e 

da União Europeia (EU)) e outra de governança multi-escala (integração dos espaços de atuação dos 

diversos atores não-públicos, que possuem uma geometria muito variável). 

A conceção de governança territorial democrática, indissociável de uma perspetiva política e de 

cidadania, é fundamental para resgatar o conceito de governança de um legado demasiado marcado 

por objetivos de desregulação e por visões meramente instrumentais” (Ferrão, 2015, p:151). 

 

2O direito à habitação, consagrado na Constituição Portuguesa, não se restringe ao direito 

de uma casa por parte das famílias, mas confere a este direito uma dimensão coletiva e 

abrangente associando o direito a um habitat e habitar qualificado. Convoca todo o sistema 

público ao nível central, regional e local (multinível) e remete para a conciliação de várias 

áreas de intervenção (multidimensional). 

Como nos mostra o estudo do LNEC sobre “Habitação, Reabilitação Urbana e Inovação 

Social”(2012) “Portugal partilha com os restantes países europeus a urgência da 

necessidade de respostas, de uma revocação do setor da habitação, bem como de uma 

mudança paradigmática ao seu entendimento. Será de realçar que neste particular Portugal 

poderá apresentar vantagens relativas a outros países, na medida em que para além de 

possuir uma redação constitucional nestas matérias das mais avançadas e acolhedoras dos 

princípios e abordagens mais sistémicas, apresenta um historial de relevância dos poderes 

locais de proximidade aos territórios bastante consolidada e, iniciou na última década 

(embora sem efeitos práticos) uma reflexão e um debate em torno da mudança 

paradigmática nestas matérias, nomeadamente, através da inscrição das políticas de 
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habitação nas políticas de cidade e da desfocalização da sua abordagem social da habitação” 

(LNEC, 2012, p:36). 

 

3) A necessidade de introduzir instrumentos metodológicos inovadores, que potenciem a 

conjugação dos conceitos acima abordados e uma efetiva concretização do Direito à 

Habitação e à Cidade. O Programa Local de Habitação, como definido no PEH ou as 

Estratégias Locais de Habitação, como o Estado Central define na Nova Geração de 

Políticas de Habitação, afigura-se como a metodologia mais eficiente para a concretização 

de uma nova abordagem ao território. Os Municípios têm assim um papel preponderante 

de “olhar” o seu território, aliando o património físico, cultural e histórico ao modo de 

sentir e de estar dos munícipes, a todos os grupos populacionais (desde os mais 

vulneráveis, passando pela classe média) de forma a construir-se uma Cidade Inclusiva, 

Sustentável, Segura, Inteligente, Partilhada, procurando, assim, atingir o objetivo 11 dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprovados pelas Nações Unidas em 2015.  

 

No capítulo 3 foram desenvolvidas um conjunto de ideias para a concretização de uma 

possível Estratégia Local de Habitação, um contributo que penso poder ser desenvolvido 

em Vila Nova de Gaia, mas que requer não só uma vontade política, como um esforço de 

articulação dos diversos atores. 

 

Por fim, partilho mais uma vez o estudo do LNEC (2012): “as abordagens territoriais 

suscitam, desafiam e pressionam “abordagens integradas” tendo sempre como mote a 

“transformação” e “mudança”. No entanto, as “abordagens integradas” suscitadas pelas 

“abordagens territoriais” não são redutíveis a uma justaposição de áreas de intervenção e 

desafiam a organização setorial em que estamos habitados a “organizar” o nosso 

pensamento (o nosso conhecimento) e as nossas práticas “ (soluções organizativas)”.  

  

 

Acabo esta dissertação, lançando um repto: Sejamos capazes de mudar a organização do 

conhecimento e as práticas organizativas promovendo assim uma verdadeira Governança 

Territorial Democrática. 
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Anexo 1: Planta com a configuração do Bairro dos Pescadores 

 

Fonte: Gaiurb, EM 
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Anexo 2: Outros Mapas dos Bairros Sociais construídos em V. N. De Gaia entre 
1933 e 1974 
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Anexo 3: Outros Mapas dos Bairros Sociais construídos em V. N. De Gaia entre 
1974 e 1990 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Anexo 4: Fotos dos Bairros PER em V. N. de Gaia (fotos da Gaiurb, EM) 

 

Vila D´Este, Lote 73, Vilar de Andorinho 

 

 

Manuel Pacheco de Miranda, Canidelo 

 

 

Dr. Adelino Amaro da Costa, Arnelas, Olival 
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Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, Pedroso 

 

 

Bairro da Cancela, Sermonde 

 

 

D. António Ferreira Gomes, Serzedo 
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Bairro do Padre Américo, Canelas 

 

 

Rosa Mota, Canelas 

 

Bairro da Presa Nova, Grijó 
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D. Armindo Lopes Coelho, Olival 

 

Bairro Futebol Clube de Perosinho, Perosinho 

 

Bairro do Crasto, Sandim 
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Dr. Francisco Pinto Balsemão, Sermonde 

 

 

Bairro da Boa Nova, Valadares 

 

 

General Ramalho Eanes, Valadares 
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Ruy de Carvalho, Vilar do Paraíso 

 

Dr. Barbosa de Melo, Canidelo 

 

Bairro da Tabosa, Pedroso 
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Quinta do Monte Grande, Vilar de Andorinho 

 

Coronel Pinto Simões, Canidelo 

 

Cova da Loba II, Canidelo 
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Eusébio da Silva Ferreira, Serzedo 

 

Dr. Mota Amaral, Arcozelo 

 

Dr. Mário Cal Brandão, Avintes 
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Alberto Martins Andrade, S. Félix da Marinha 

 

Padre Vítor Melícias 

 

D. Manuel Clemente, Santa Marinha 
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Anexo 5: Outros Mapas dos Bairros Sociais construídos em V. N. De Gaia entre 
1990 e 2014 
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Anexo 6: Grelha de Avaliação, usada para classificação dos pedidos de 
habitação, no âmbito do RMAHS. 

 

 


