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Resumo 

Este trabalho pretende dar um contributo à reflexão que urge fazer em 
matéria de habitação promovida pelo Estado. Torna-se por isso, essencial explorar 
as estratégias implementadas no passado e no presente, que permitam encontrar 
novos horizontes para o pensamento de uma habitação adaptada a um mundo em 
constante mudança e à realidade social da população portuguesa. 

A arquitetura ocupou, em determinados e decisivos momentos da história, 
um lugar de elevada importância. Ao longo dos tempos, a arquitetura soube dar 
resposta às diversas necessidades da sociedade do ponto de vista teórico e prático. 
Apoiando-se no desenvolvimento humano, destacou-se, desde sempre, de outras 
áreas pela conceção da cidade e da habitação, característica esta que constituí grande 
parte daquilo que é o código genético da arquitetura.  

Atualmente, encontramos novas exigências a que a habitação tem que 
responder.  Nas últimas décadas ocorreram acentuadas transformações sociais, 
laborais e tecnológicas que geraram novos desafios e constante evolução do espaço 
da casa. Observa-se uma grande dissociação entre os modos de vida emergentes e 
os modelos habitacionais propostos. No caso da habitação de interesse social, esta 
problemática revela-se mais evidente por diversos motivos. Em primeira instância 
pela escassez de recursos para a sua produção, mas também, pelo facto de este 
modelo de habitação necessitar de ser pensado de forma a dar resposta a habitantes 
de diferentes características, antecipando-se transformações sociais, familiares ou 
laborais significativas, que aconteceram ao longo dos tempos. 

Os exemplos do passado, na área da habitação social são diversos, sendo 
que alguns deles foram influenciados pelo surgimento de certos movimentos na 
arquitetura e marcados por momentos históricos importantes, que permitiram 
o desenvolvimento da sociedade. Hoje, encontramos grandes desafios sociais e 
podemos olhar para a habitação pública como um importante projeto agregador, 
inclusivo e promotor da melhoria da qualidade habitacional portuguesa.  

Nesta dissertação, pretendo levar a efeito uma reflexão sobre políticas 
sociais de habitação, numa visão alargada, considerando os diversos graus físicos 
habitacionais, do fogo ao bairro, e os aspetos essenciais ligados à constituição de 
continuidades urbanas. Entendo que, a nova geração de arquitetos deve prestar 
especial atenção a estas políticas, oferecendo respostas aos anseios e exigências da 
sociedade do século XXI. 
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Abstract

 This work intends to contribute to the urgently required reflection on 
state-provided housing. It is, as such, essential to explore past and present strategies 
implemented as a way to pursue new approaches to housing that are adjusted to a 
world in constant change and, in particular, to the social reality of the Portuguese 
population.

In decisive moments in History, architecture has been able to respond – 
both in theory and practice – to the various needs of society. Sustained by human 
development, it has always distinguished itself through the conception of city and 
housing in what is a substantial part of architecture’s genetic code.

There are current new demands to which housing must respond. In the 
previous decades, accentuated social, labour and technological transformations 
occurred, leading to new challenges and a constant evolution of the house. Emerging 
lifestyles and proposed housing models are greatly dissociated for various motives, 
ranging from the scarce resources made available for production to the need to 
respond to diverse inhabitants in anticipation of the significant social, family and work 
transformations over time.

Past examples of social housing are diverse and often marked by specific 
movements in architecture or by relevant, impactful historical events that account for 
social development. Today we encounter great social challenges and are able to look 
at social housing as a bonding, inclusive project able to promote the improvement of 
the quality of housing in Portugal.

My intent with this dissertation is, thus, to reflect on policies of social housing, 
in broadband, considering the diverse physical degrees of housing, from housing 
unit to neighbourhood, and the essential aspects linked to the establishing of urban 
continuities. It is my belief that the new generation of architects must give special 
attention to these policies by offering a valid response to the yearnings and demands 
of 21st century society.
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I. Introdução

Este trabalho pretende analisar a habitação social numa conceção vasta, 
multidisciplinar e integrada, numa perspetiva que atente uma visão de futuro 
fundamentada naquilo que já foi estudado e realizado, particularmente no território 
europeu e nacional, durante o século XX, interpretando e percebendo que estratégias 
se poderão adaptar ao século XXI. Para estimular a reflexão, reveste-se de elevada 
importância, começar por fazer uma breve abordagem histórica/ diacrónica daquilo 
que são os programas já implementados, mais relevantes, ao longo dos tempos e dos 
exemplares já concretizados ou pensados. A partir dessa abordagem, refletir sobre 
as possibilidades que a contemporaneidade nos oferece, com recurso aos processos 
do passado.

Na presente dissertação, pretendo levar a efeito uma reflexão sobre a forma 
como a arquitetura pode estar ao serviço das questões de caris social, no que à 
habitação e à cidade diz respeito. 
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Metodologia 

A base de investigação deste trabalho estrutura-se em duas   partes.  Uma 
primeira de análise da evolução histórica do contexto europeu desde a Revolução 
Industrial (1760) ao século XX, de forma a solidificar a reflexão. Uma segunda parte, 
focada na análise de avanços legislativos, programáticos e estudos relevantes, em 
matéria de habitação, em Portugal, desde 1820 (Monarquia Constitucional), até ao 
final do século XX. Nesta fase, a pesquisa e a investigação são orientadas de forma 
a estabelecer um paralelo entre aquilo que são as vontades das forças políticas, as 
necessidades da população e as respostas práticas obtidas. Seguindo neste sentido para 
a identificação da problemática do século XXI e os desafios que este nos apresenta.  
Para este estudo, foi necessária uma leitura e análise de bibliografia existente sobre o 
conceito de habitação em Portugal, dados demográficos e sociológicos.     

Estrutura:   Este trabalho divide -se em cinco partes: A introdutória, onde 
é exposto o tema e limitado o campo de estudo. Após o capítulo introdutório, 
desenvolve-se   um segundo capítulo de   aprofundamento histórico, onde é exposto 
e analisado o passado da habitação pública na Europa (desde a Revolução Industrial 
1769, ao final do século XX) e os movimentos políticos, sociais e arquitetónicos 
que o acompanharam. O objetivo desta reflexão não é uma ampla e minuciosa   
apresentação deste tópico, mas sim o conhecimento e análise crítica do mesmo. O 
terceiro capítulo explora os avanços legislativos e programáticos mais relevantes, em 
Portugal, desde a Monarquia Constitucional ao final do século XX, em matéria de 
habitação social, servindo de base de solidificação para o estudo apresentado no 
capítulo seguinte. O quarto capítulo trata as principais problemáticas e desafios que 
do século XXI, no que respeita à habitação pública. O quinto capítulo referente 
às considerações finais, cuida da interpretação das problemáticas identificadas e 
estudadas nos capítulos precedentes e apresenta uma súmula do estudo proposto e 
apresentado nesta dissertação.  
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Motivações:

Da Constituição da República Portuguesa, transcrevo o artigo 65º:  

“1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto...”  

Abordo o tema “Habitação Pública: Novos Desafios do Século XXI”, por 
entender que é no modo de “habitar” que o arquiteto poderá contribuir na criação 
de uma solução genuína, para um problema da sociedade, seguindo o espírito da 
própria Constituição da República Portuguesa, de promover o direito à habitação 
digna para todos e adaptada à contemporaneidade. 

Palavras chave: Habitação Pública, Habitação Social, Habitação adequada, 
Habitar, Bairro, Coletivo, Novos Modos de Habitar, Vizinhança, Mobilidade, Espaço 
Fixo / Transitório, Espaço Privado / Comum, Equipamentos, Políticas Sociais, Direito, 
Dignidade, Cidade, Século XXI, Problemáticas, Desafios.   

 

 





I1. Arquitetura e o Problema da Habitação na Europa



Fig.1 - A cidade industrial, Manchester, 1870.
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1. As grandes transformações sociais até ao final do Século 
XX e as suas influências no contexto da cidade e dos modos 
de habitar.

Ao longo dos tempos, o tema da “Habitação” foi manifestamente 
importante e decisivo na tomada de posições políticas da história Mundial.

Analisando o passado recente europeu, e até mesmo mundial, podemos 
destacar 4 períodos, nos quais a discussão do tema da “Habitação” foi premente: 
A Revolução Industrial; O período entre as duas Grandes Guerras; O Pós 2ª 
Guerra Mundial e o final do século XX início do século XXI. 

1.1. Revolução Industrial 

1.1.1.  A Revolução Industrial e a problemática da habitação.

A Revolução Industrial (1760-1840) trouxe grandes alterações à forma 
de pensar a cidade. Charles Delfante, no livro “A Grande História da Cidade. 
Da Mesopotâmia aos Estados Unidos”, afirma que este período da história vem 
derrubar o “conceito Histórico da cidade”, “a imagem da cidade fechada como a 
concentração progressiva da paisagem “antrópica”, que se opõe ao conceito do 
campo aberto, perdeu o seu valor de referência. O desenvolvimento industrial e 
a planificação urbana divergem e as consequências são graves: a tradição barroca 
está no seu auge no momento em que a política e a história se transformam 
radicalmente.”(Delfante, 2000, p. 285).

Os primeiros grandes efeitos neste novo paradigma, para alguns países 
europeus, foram, a transformação social, as enormes concentrações urbanas e 
as grandes mudanças tecnológicas. Ao mesmo tempo, a classe operária vivia em 
péssimas condições de vida e de trabalho, reivindicando para si melhores salários 
e redução do horário de trabalho. 

As cidades são, nesta época, ocupadas por novas indústrias, em exponencial 
crescimento, que procuravam aumentar a sua produção e consequentemente 
necessitavam de mão-de-obra, levando a um êxodo rural da população, aumentando 
em grande escala o número de habitantes das cidades. Em pouco tempo os 
centros tiveram que acolher novas atividades e mais habitantes. A indústria e a 

Fig.1 - A cidade industrial, Manchester, 1870.
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circulação de pessoas e bens crescem de forma desmedida, revelando que o sistema 
de planeamento da cidade barroco fica desadequado e ineficaz. (Delfante, 2000, p. 
285). “A cidade tornou-se o lugar polarizador, progressivamente mais racionalizado, 
do qual se depende para sobreviver e assumido como lugar de civilização. O cidadão 
deixou de estabelecer com o campo uma relação de reciprocidade que incluía a 
sua subsistência parcial ou integral, para depender inteiramente do ciclo urbano de 
produção e de consumo.”(Carvalho, 2016, p. 21). 

A contínua destruturação do sistema feudal, que vinha a acontecer desde 
o século XIV, trouxe relevantes modificações ao setor produtivo, às relações de 
trabalho e sociais da população. Com o ascender da indústria, o sistema capitalista 
torna-se imperativo, gerando complexas contradições das realidades urbanas e 
sociais. O período da Revolução Industrial ficou marcado pela evidente transição do 
feudalismo para o capitalismo. 

1.1.2. Das utopias

Em reação a esta realidade de crescimento industrial e ao capitalismo, 
surgem novas ideias que procuram recentrar a discussão na busca de uma renovada 
estrutura de sociedade urbana e a forma como esta se organiza. Estes ideais serão 
indubitavelmente o motor de transformação civilizacional e servirão de base para 
projetos de cidade, através de uma reflexão profunda sobre a relação do indivíduo 
e comunidade e no confronto dos conceitos público e privado, coletivo e individual. 

Ricardo Carvalho, na sua obra “A Cidade Social”, faz uma afirmação notável 
que sintetiza, de forma clara, a importância do papel da arquitetura, nesta época, 
perante realidades concretas: “como nova figura civilizacional, o operário requer uma 
nova forma de representação na sociedade. E a arquitetura não deixou de procurar 
o modo de formalizar essa representação.”(2016, p. 35).

O Estado, enquanto organismo detentor do poder decisório, procurou dar 
uma resposta política às necessidades prementes da população, daí surge a vontade 
de construir habitação social coletiva. No entanto, neste período, a responsabilidade 
da construção destes projetos não estava entregue aos arquitetos. Apesar de serem 
construções prioritárias, quando comparadas com outras obras como monumentos 
ou palácios, não eram entendidos como obras singulares, capazes de se eternizarem 
e de se tornarem intemporais, como estes últimos. São as ideias socialistas do século 
XIX que vão permitir que a arquitetura tenha um papel social nuclear, no século XX, 
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com um conjunto de obras, que irão mudar a conceção do habitar, suprimindo os 
problemas da cidade industrial, através da vontade de criar uma harmonia entre 
a cidade e o campo.

Muito se escreveu sobre a sociedade ideal. Trata-se de uma ambição 
que já conta com muitos séculos de história, nomeadamente, desde a época da 
antiguidade. Platão na sua obra “República” (380 a.C.); Thomas More “A Utopia” 
(1516); Tommaso Campanella “Cidade Sol” (1602); Étienne Cabet “Voyage en 
Icarie” (1840); Robert Owen; Henry Saint-Simon; Charles Fourier; Jean-Baptiste 
Godin; Karl Marx; Friedrich Engles; entre muitos outros autores. Tiveram nos seus 
pensamentos um elemento comum: a ideia do coletivo, público e comunitário.

Os princípios revolucionários sobre a sociedade, economia e política de 
Karl Marx e Engles irão superar as ideias do socialismo utópico, com duras críticas. 
Procuram explicar e responder como deveria ser alcançada a sociedade ideal. O 
trabalho tem uma importância central na atividade humana enquanto libertação 
coletiva. A ideia do Homem enquanto ser social. No seu diagnostico consideram 
que existem desequilíbrios na sociedade em que a burguesia moderna (detentora 
da propriedade privada e da apropriação do produto excedente na forma de 
mais-valia) é a classe opressora da classe operária. Quer isto dizer, uma classe 
social que controla os meios de produção e uma classe trabalhadora que fornece, 
através da força do seu trabalho, para essa mesma produção. Segundo estes 
autores, a subjugação do proletariado só poderia terminar através da revolta e da 
luta de classes, introduzindo a propriedade cooperativa dos meios de produção, a 
redistribuição da riqueza (socialismo), abolindo a propriedade privada e atingindo 
a sociedade ideal: a sociedade comunista. A solução irá direta ou indiretamente 
influenciar a forma como é vista a cidade e a habitação a partir do contraste 
cidade-campo.

1.1.3. Da cultura doméstica ao Habitar em coletivo

“O século XIX materializou-se essencialmente em oposições nítidas 
entre a planificação imposta pela gravidade e a urgência dos problemas, e uma 
planificação voluntária, estudada, uma prática de gestão administrativa e um 
urbanismo científico e estético.” (Pelletier & Delfante, 2000, p. 246).

No século XIX as tipologias urbanas alteraram-se drasticamente. As 
funções da cidade são outras, que não existiam até então e a expansão do tecido 
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urbano é incontornável. Foram muitos os pensadores que procuram adaptar a cidade 
do século XVIII às novas funções urbanas. Criaram-se novos tipos de urbanização, 
sistematizando as necessárias ampliações com a cidade histórica, permitindo um 
crescimento mais orgânico da mesma e resolvendo as duas principais problemáticas 
do urbanismo da época: a industrialização e o elevado crescimento populacional nas 
cidades, provocado pela mesma. 

Cometeram-se erros graves e consideráveis na cidade industrial. As superfícies 
verdes das cidades foram sendo destruídas para dar lugar a construções, na tentativa 
de resolver o problema do elevado crescimento demográfico da urbe. Esta expansão 
deixou a população perante condições miseráveis e indignas de habitação, as cidades 
eram sombrias, as ruas estreitas, as condições de higiene e salubridade não estavam 
asseguradas.

 É notável o esforço metodológico, de pensadores das mais diversas áreas, 
que marcou este período, na procura da definição de planos urbanísticos capazes de 
responder às alterações das cidades. (Delfante, 2000, p. 288). Este contexto histórico, 
leva ao surgimento das primeiras propostas de restruturação e formulação da cidade, 
no final do século XIX, das quais destaco: a “cidade haussmaniana”1, desenvolvida 
em Paris, no século XIX, e que influenciou a reformulação de muitas outras cidades 
europeias. Como vimos anteriormente, no século XIX, a ideia do coletivo ocupou uma 
grande parte da discussão no que à estruturação da cidade diz respeito (A corrente 
socialista criticava a “cidade haussmaniana” dado o seu caracter estigmatizador, 
que afastava do centro da cidade as classes mais precárias); O Ring de Viena2; a 
“cidade-jardim” 3, descrita por Ebenezer Howard na sua obra “To-Morrow” (sugere a 

1 A “cidade haussmaniana” consistia num projeto de empoderamento, valorização, modernização da cidade de 

Paris e de mudanças estéticas desta. Gerada por Georges-Eugène Haussmann, traduz-se numa nova organização 

geométrica imponente e rigorosa, da cidade, materializada em grandes avenidas e “boulevards”. Foi criada uma 

estrela de 12 avenidas amplas em volta do Arco de Triunfo ladeadas por edifícios majestosos. De uma perspetiva 

política permitiu de forma mais eficaz, controlar e desencorajar as manifestações e combates populares (barricadas). 

A classe trabalhadora e mais desfavorecida foi despejada do centro urbano para bairros periféricos.

2 Após o concurso para a ampliação de Viena, em 1857, surge o projeto do Ring de Viena. Desenvolvido 

entre 1859 e 1872, baseava-se na associação do centro histórico com a periferia através de ruas radiais e estações 

ferroviárias. Outra característica deste projeto era a racionalização da composição e articulação entre espaços 

residenciais, equipamentos públicos e áreas verdes.

3 Concebida por Ebenezer Howard, em Inglaterra, no ano de 1898, a “cidade-jardim” era um novo modo de 

organização territorial, social e até económica.  Pressupunha a predominância de espaços verdes e baixa densidade 

residencial, a descentralização da metrópole e a harmonização entre a cidade e o campo. Procurava-se uma imagem 
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descentralização e racionalização na ocupação dos solos, de forma a aproveitá-los 
para introduzir os jardins na cidade). Howard entregou-se ao problema da cidade 
no global e assim procurou resolver a integração do urbano no rural, gerando uma 
relação de reciprocidade entre as funções urbanas e o território rural. Defensor 
do controlo da dimensão da cidade, não foi simplesmente um vanguardista, o 
seu contributo foi também fundamental para o desenvolvimento social de uma 
comunidade equilibrada e de um novo modo de vida comunitário-privado. 

Despontam críticas à “cultura doméstica”, consequência de uma vontade 
de um real e inevitável confronto das transformações sociais e territoriais. 
Nesta época, a habitação foi instrumento de experimentação social e cultural 
destas transformações. A habitação coletiva tornou-se objeto de estudo, para 
o desenvolvimento de diversas reflexões teóricas, na procura de respostas à 
cidade histórica europeia. Neste contexto, há outra tipologia que merece estudo 
e atenção: a “casa comuna”4, (outro exemplo prático daquilo que foi concretizado 
no âmbito destas reflexões, na União Soviética), objeto de numerosos estudos e 
referência para outros projetos que a europa veio a desenvolver, sobretudo nos 
períodos pós-guerra.

urbana, de modelo circular radial, com grandes avenidas arborizadas. A vontade era de moderar a dimensão da 

população, organizar o território em zonas por atividades. A primeira cidade-jardim, Letchworth, materializa-se 

em Londres, em 1904, pelos arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker.

4 A “casa comuna” desenvolveu-se de duas formas: a reorganização de casas existentes e a construção 

de novas. A 1ª opção compreende a subdivisão de casas expropriadas e uma nova divisão das superfícies, 

dedicando 8 a 12m² a cada pessoa, num só apartamento. Isto é, no mesmo apartamento viviam diferentes 

famílias que partilhavam todos os espaços, excepto o quarto. A 2ª variação da “casa comuna”, consiste em 

projetos construídos de raíz, sendo que o espaço individual continuava a ser o quarto, mas os espaços comuns 

eram pensados e organizados de forma mais sofisticada. Cozinha, casas de banho, salas de estar e de jantar eram 

espaços de uso de todos os habitantes. Com esta organização, o espaço de uso público adquire maior relevância, 

no sentido em que lhe é atribuído maior área do que às divisões reservadas para o uso privado. Esta variação 

tornou-se um símbolo sublime do socialismo (/comunismo), no que à construção diz respeito.
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1.2. Do Pós-1ª Guerra Mundial até ao início da 2ª Grande Guerra 

 
Terminada a 1ª Guerra, em 1918, restou deste conflito mundial, uma Europa 

largamente devastada e com fragilidades económicas e sociais graves, que põem fim 
ao período de hegemonia do continente europeu. 

Abre-se uma nova era considerada por muitos autores, o momento de 
viragem ao Mundo Moderno. 

Os vários constrangimentos agravaram-se com a crise económica profunda, 
que teve origem nos EUA em 1929 e que trouxe maior instabilidade financeira, 
social e política. O panorama, sobretudo europeu, gerou, ao longo dos anos 30, 
uma agitação revolucionária, manifestações e greves que provocaram a ascensão de 
regimes totalitários. 

Desta conjuntura, surgiu a necessidade de o Estado ter um papel mais 
interventivo e protetor com 3 desígnios fundamentais: 1) reconstruir o sistema 
económico colapsado; 2) assegurar direitos e 3) fazer avançar a economia com a 
aposta em sectores nucleares tais como a educação, a saúde e o investimento em 
obras públicas, gerando mais riqueza e mais postos de trabalho. 

A habitação social, foi uma política do Estado de Providência, que conheceu 
os seus primeiros passos a partir da década de 20 e permitiu adaptar as políticas 
sociais à realidade da sociedade de massas e às transformações da vida urbana. É a 
primeira vez, que se fala de habitação enquanto preocupação social.

O espírito de mudança, também permitiu o surgimento da social democracia, 
como resposta à industrialização e às desigualdades sociais. A pessoa humana e a 
dignidade ganham, nesta época, uma nova centralidade no Estado.
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Fig.2 - Devastação europeia pós 1.ª Guerra Mundial, Ipres, 1917.



28

1.2.1. Os Loucos Anos 20: Transformações da vida urbana 

A rutura com os padrões da vida tradicional era inequívoca. Depois de uma guerra 
mundial com milhares de mortes, fome, destruição e miséria, dificilmente a sociedade 
permaneceria a mesma. Os comportamentos sociais alteram-se manifestamente. Inicia-
se um período em que é dada maior importância à vivencia social, para esquecer os 
trágicos acontecimentos recentes. 

A partir das ruínas surgem novos projetos e novas tecnologias, que permitem 
aos arquitetos, engenheiros e operários criar uma cultura social diferente para a cidade. 
Este período marcou uma nova era de modernidade e de evolução sociocultural – “Os 
Loucos Anos 20”. Neste sentido, muda-se o conceito de qualidade de vida, somam-se 
novas necessidades e criam-se, consequentemente, novos modos de habitar.

“Os Loucos Anos 20” foram uma fase de desenvolvimento económico que se 
fez sentir nos Estados Unidos da América e na Europa Ocidental. Um fenómeno social, 
imbuído de entusiasmo e criatividade e revestido de uma ânsia de viver, manifestada 
em novas práticas sociais como a ida ao cinema, cabarés e clubes noturnos. Uma nova 
intensidade que se fez sentir na música, bem como no surgimento de um novo estatuto 
social da mulher. A moda feminina ganhou nova centralidade. No campo das liberdades 
as mulheres foram ocupando o espaço que até aí lhes era vedado, nomeadamente fumar 
em público, praticar desporto, usufruir de novas oportunidades de emprego e em alguns 
países conquistaram o direito ao voto.

Assiste-se à emergência da cultura de massas, associada ao crescimento rápido 
e continuo das cidades. As estruturas económicas e sociais privilegiam as relações 
económicas que servem a grande “máquina social”. 

Nos grandes agregados populacionais o ritmo de vida altera-se e as relações 
sociais desumanizaram-se. Passa a existir uma uniformização e estandardização dos gostos, 
hábitos de consumo, valores e comportamentos – massificação da vida em sociedade.

É nesta fase, da primeira metade do século XX, que surge a vontade de 
construção de novos tipos de edifícios com fachadas mais amplas, espaços interiores mais 
vastos e utilizando materiais como o betão, o aço e o vidro. Walter Gropius (Alemanha), 
Frank Lloyd Wright (Estados Unidos da América) e Le Corbusier (França), foram os 
arquitetos que estiveram na linha da frente da inovação, enquadrados no espírito das 
“cidades-jardim” e dos bairros residenciais. 

Este ambiente social agitado e do sonho, dos “Loucos Anos 20”, esbarrou com 
a realidade no dia 29 de outubro de 1929, com a maior crise económica que o mundo 
conhecera até então – “Crash da Bolsa de Nova Iorque”.
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Fig.3 -Os Loucos Anos 20.
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1.3. Pós 2ªGuerra Mundial 

A segunda Grande Guerra (1939-1945) ficou marcada na história mundial 
como o momento mais trágico para a Europa e para a humanidade.

Uma Guerra que provocou a morte de cerca de 50 milhões de pessoas 
e arrasou com cidades, nomeadamente: vias de comunicação, fábricas, habitações, 
património de elevado valor histórico e cultural, entre outros. Desse conflito 
emergiram duas superpotências. Do lado ocidental, os Estados Unidos da América 
que formavam o bloco capitalista e do lado Leste a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas que formava o bloco comunista. Ambos tinham um objetivo em comum: 
intervir ativamente no alargamento da sua influência em diversas áreas do globo, 
por forma a travar o avanço de um e do outro – Guerra Fria.  E é neste quadro que 
a Europa procura fixar duas prioridades que a coloquem novamente na senda do 
desenvolvimento económico e social: a reconstrução da Europa (Plano Marshall) e a 
promoção da paz mundial (Organização das Nações Unidas e União Europeia). 

As doutrinas ideológicas, acima referidas, tiveram influência direta nos 
comportamentos sociais, no estilo de vida adotado e na forma como a sociedade se 
organiza. Nesta dicotomia entre o capitalismo e o comunismo, o ocidente capitalista 
conseguiu regressar aos tempos de prosperidade. A aposta no progresso tecnológico, 
na produção agrícola, industrial, energética e dos transportes, foram parte do motor 
de crescimento económico, sem precedentes, aliado a um Estado que interveio no 
sentido de proporcionar melhor qualidade de vida dos cidadãos – Estado-providência. 

Em consequência das transformações económicas, do surto demográfico e 
da aceleração tecnológica (3.ª Revolução Industrial), houve um aumento do poder 
de compra que permitiu o aumento do consumo e que por sua vez estimulou o 
aumento da produção, proporcionando o pleno emprego. Trata-se da sociedade de 
consumo que se caracteriza por elevados índices de consumo, não só de bens e 
serviços de primeira necessidade como de bens e serviços supérfluos.

A melhoria do nível de vida verificou-se também na mudança de conceito 
das habitações. Passaram a ser mais cómodas e adaptadas às novas realidades desta 
sociedade da abundância e do consumo. Os eletrodomésticos, o telefone, a televisão, 
peças de mobiliário e elementos decorativos tornaram a habitação num espaço mais 
confortável, acolhedor e que assegurava o bem-estar.

O processo de mundialização dos modelos culturais, económicos e políticos 
que definiam este progresso económico, recebia críticas de movimentos de 
contestação à sociedade de consumo que defendiam os direitos das mulheres, a 
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igualdade, os direitos dos mais desfavorecidos e denunciavam o individualismo e a 
desumanização da sociedade.

Provocada pelos excessos do capitalismo, surge uma vertente humanista, 
de defesa da justiça e da solidariedade social e igualdade: a social democracia e a 
democracia cristã. 

Com a ascensão ao poder de partidos de esquerda reformistas, o Estado-
providência ganhou nova dimensão. O Estado assumiu uma nova centralidade 
e um papel mais interventivo na vida económica e social, promovendo a justa 
redistribuição da riqueza e recentrando os valores da liberdade, igualdade e 
fraternidade, como trave mestra do progresso coletivo. Quer isto dizer que passa 
a ser dever do Estado, entre muitos outros deveres, garantir as necessidades 
básicas da população e sobretudo garantir serviços públicos de educação, saúde e 
habitação de qualidade para os cidadãos. 

Fig.4 -Devastação pós 2.ª Guerra Mundial, Alemanha,
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1.3.1. Habitação: Um Direito Universalmente consagrado 

A criação das Nações Unidas foi um sinal claro, de diversos países do mundo, 
para o futuro – promover a paz duradoura e uma estreita colaboração entre Estados.

Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, devido aos crimes 
cometidos contra a humanidade, durante a 2.ªGuerra Mundial, aprovou a “Declaração 
Universal dos Direitos do Homem” (hoje designada por “Declaração Universal dos 
Direitos Humanos”), procurando defender os direitos, liberdades e garantias, em 
todo o mundo. A par de muitos direitos, nesta carta, está consagrado o direito a 
uma habitação condigna, enquanto libertação e emancipação individual e coletiva – 
património civilizacional.

O reconhecimento do direito à habitação, na “Declaração Universal dos 
Direitos Humanos”, é também o reconhecimento de direitos essenciais à realização 
plena e de libertação dos povos oprimidos e marca de uma forma indelével uma nova 
era para a comunidade internacional.

Estabelece o número 1. do artigo 25.º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos: “Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 
à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, 
ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e 
tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 
ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 
da sua vontade.”
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Fig.5 - Eleanor Roosevelt e a  Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.



Fig.6. - Letchworth, a 1.º cidade-jardim.
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2. Casos exemplo

2.1 Letchworth - Cidade-jardim

“O congestionamento e as condições de vida cada vez mais precárias 
nas cidades modernas, principalmente nas fortemente industrializadas, invadidas 
pelo fumo das fábricas, ameaçadas pelos perigos de uma circulação intensa, sem 
sossego por causa dos ruídos da civilização mecanizada, conduziram, em todo o 
mundo, a uma nova valorização dos ambientes camponeses e de vida suburbana, 
seguindo uma tendência que ainda perdura. Ruskin, Carlyle, Dickens, Engels, 
Geddes e Howard são alguns dos mais conhecidos apóstolos desta reincorporação 
na natureza.”(Chueca Goitia, 2006, p. 155).

A Revolução Industrial foi a principal impulsionadora do desenvolvimento 
urbano. As fábricas ocuparam o solo urbano e suburbano sem regra nem 
medida e situavam-se nos pontos mais convenientes para a sua atividade. 
“A fim de dispor do excedente necessário de trabalhadores e fazer frente às 
encomendas extraordinárias das temporadas ativas, tornou-se importante para 
a indústria instalar-se próximo de um grande centro populacional, … O ritmo 
flutuante do mercado foi o que determinou a importância do centro urbano 
para a industria.”(Mumford, 1945, p. 202). As cidades iam-se estabelecendo, 
sem qualquer plano urbanístico organizado, consoante as necessidades das 
indústrias. “A urbanização aumentou em proporção quase direta com a 
industrialização”(Mumford, 1945, p. 186).

 Simultaneamente ao crescimento industrial e do seu edificado nas 
cidades, surgem os bairros operários, para alojar os trabalhadores das indústrias. 
Sem condições de salubridade, sem espaços verdes ou pátios (devido à vontade 
do maior aproveitamento do solo), em pouco tempo, faz-se notar um aumento 
do nível de mortalidade da população.  

Estas condições indignas, o forte desenvolvimento económico, em 
contraste com a miséria extrema da população, as degradações das cidades 
despontam uma revolta social (de ideais Marxistas), reivindicadora de direitos 
para o proletariado, que suscita a resolução das disfunções da cidade industrial. É 
neste período que surgem planos como as “cidades-jardim” de Ebenezer Howard.

Howard publica, em 1898, em Inglaterra, o ensaio Tomorrow: A Peaceful 
Path to Real Reform (mais tarde reeditado com o título Garden Cities of Tomorrow). 
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Num momento da história, marcado pela convivência de extremos de miséria e 
desenvolvimento económico, Howard sintetiza na sua obra a vontade do controlo da 
concentração dos centros urbanos e de recuperar a casa unifamiliar, como elemento 
fundamental para a reposição do equilíbrio social na cidade. Apresenta um projeto 
de cidade ideal, economicamente viável e cumpridora da tradição cultural inglesa. 
Uma cidade de cooperação entre habitantes e de “harmonia entre o homem e a 
natureza.”.

Em 1903, Howard projetou a cidade-jardim Letchworth, em conjunto com 
os arquitetos Parker e Umiwin. Neste projeto, a casa unifamiliar volta a ser elemento 
base na cidade, o verde predomina e para cada casa existe uma ampla área de espaço 
livre. São pensados também espaços semipúblicos de convívio com a vizinhança, sem 
nunca perder de vista a tradição cultural inglesa.

As casas são isoladas em pequenos conjuntos, formando anéis de cidades 
satélite de caráter residencial e de baixa densidade, indissociáveis do grande centro 
metropolitano/urbano. Os anéis são separados por extensões de solo verde, não 
urbanizado.

Letchworth alcançou em 1962 os 26.000 habitantes e o seu sucesso foi 
potencializador da construção de outras cidades-jardim ao longo dos tempos. 

É percetível neste projeto, a rutura com o pensamento urbanístico da época. 
De salientar a importância que o estudo da cidade e da habitação, enquanto um 
todo, promotor da qualidade de vida, começa a assumir no final do século XVIII, em 
Inglaterra. Um estudo que ainda hoje se reflete nos pensamentos urbanísticos da 
cidade contemporânea.

Fig. 7 - Gravura de conjunto de 3 casas de Letchworth.
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Fig. 8 - Casas em Letchworth.



Fig. 9 -Hufeisensiedlung, Berlim.
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2.2. Hufeisensiedlung - Siedlung

Findada a 1.ª Guerra Mundial, a população de Berlim aumentou de forma 
considerável. A cultura dos “Loucos anos 20” e o desenvolvimento industrial foram 
responsáveis por este aumento populacional. A cidade estava sobrelotada e as 
habitações eram insuficientes, a população vivia em condições insalubres, muitos 
residiam em quartos alugados em alguns casos sobrelotados. Surgem então, entre 
1921 e 1928, cooperativas (sem fins lucrativos e de ação social democrata) com 
o propósito de resolver as questões do défice habitacional, sendo o seu principal 
objetivo construir habitações dignas, com qualidade e funcionais, mas com custos 
controlados.

“Siedlung” representa um modelo de conjunto habitacional, idealizado 
para servir uma comunidade e dotado de diversos equipamentos coletivos, 
nomeadamente, comércio, espaços de lazer, infantários e escolas. As habitações, 
propriedade do poder local, eram arrendadas às famílias que viviam em condições 
menos dignas, nas cidades. Este modelo habitacional foi maioritariamente 
construído em Berlim, nas duas primeiras décadas do século XX.

O conceito “Siedlung” surge de uma ampla reflexão do modelo das 
“cidades-jardim” inglesas. Deriva de uma depuração conceptual destas, em 
questões como a hierarquização dos espaços públicos e privados ou a organização 
da rede viária. A diferença primordial que as Siedlungs apresentam em relação 
às cidades-jardim é a perceção da urbanização no seu total. A Siedlung define-
se como parte integrante da estrutura urbana, procurando integrar-se nesta de 
forma a completá-la. 

Hufeisensiedlung é um exemplo do modelo habitacional Siedlung. 
Localizado na cidade de Berlim, mais concretamente em Britz, este modelo é 
considerado um dos primeiros projetos de habitação social. A responsabilidade 
pelo projeto deste reordenamento urbanístico e habitacional, é atribuída a Bruno 
Taut, em 1925.

Sem outro comparável, Hufeisensiedlung é composto por um edifício 
central em forma de ferradura, rodeada por outros dispostos em linha, de forma 
a possibilitar a construção de novos edifícios em torno dos originais, sem que 
o conjunto perca a leitura do projeto primordial. Hufeisensiedlung ocupa uma 
área total de 29 hectares, é composto por 679 edifícios, com um total de 1285 
apartamentos. Os espaços verdes assumem elevada importância, tanto em 
espaços comuns como no espaço privado, sendo que cada casa possui um jardim 
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privado. Utilizando materiais económicos, Bruno Taut procura engrandecer a 
obra com recurso a cores fortes (vermelhos, amarelos e azuis) e de jogos com 
diferentes volumetrias. 

Este projeto denota a evolução do pensamento da “cidade-jardim”, no 
que respeita à inclusão da habitação na vida da cidade. É ainda de ressalvar a 
inclusão de determinados serviços contidos no recinto deste complexo. Reflete 
também um pensamento mais amplo daquilo que seria o futuro urbanístico do 
empreendimento e da cidade, pela previsão do contínuo crescimento do edificado.

Fig. 10 - Serviços/ lojas, Hufeisensiedlung, Berlim.
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Fig. 11 - Hufeisensiedlung, vista aérea, Berlim.



Fig. 12- Karl Marx-Hof, Viena, 2016.
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2.3. Karl Marx-Hof – Viena Vermelha 

Edifício municipal, construído entre 1927 e 1930, Karl Marx -Hof, 
é considerada a maior habitação social do mundo. Este empreendimento 
emblemático encontra na sua base a ideia de uma cidade concentrada5, enquadrada 
num programa de construção de habitação coletiva, isto é, a construção de 
residência operária no tecido urbano existente, dotado de um espaço privado 
ajardinado – Viena Vermelha.  Karl Ehn, conhecido como discípulo de Otto 

5 A crescente concentração urbana das indústrias, das atividades de poder (políticas, administrativa, bancárias, 

etc.) e lúdicas, do comércio e dos serviços e o progresso dos transportes atraiam grandes massas populacionais 

para as áreas urbanas. A cidade ocupava o topo da vida social. O desenvolvimento era incontrolável e os sinais 

de modernidade eram cada vez mais evidentes. A desordem urbanística acentuava-se: o sistema viário era 

caótico, as casas estavam amontoadas e os espaços livres eram escassos. Vários pensadores do mundo da 

arquitetura procuraram resolução a esta problemática urbanística. Destas teorias destacam-se a “A Cidade 

Contemporânea” de Le Corbusier (O projeto consiste na conceção de uma cidade de planta retangular na qual 

o centro corresponde à sede de negócios, a “City”. Le Corbusier considera que a densidade do centro da cidade 

deveria aumentar, porque quanto maior a ocupação do centro, menores as distâncias e deslocações percorridas 

até este. Simultaneamente, entende que as superfícies arborizadas da cidade também deveriam aumentar e por 

isso conclui que para a ampliação da densidade populacional, a solução estaria na construção vertical. Esta ideia 

de cidade, organiza-se a partir de uma forte rede infraestrutural e prevê uma complexa estruturação viária que 

constitui parte basilar deste plano. O trânsito foi organizado em três classes diferentes e as ruas distribuídas 

em três níveis para responder à divisão do trânsito. E “A Cidade Vertical” de Ludwing Hilberseimer (critica o 

modelo projetado por Le Corbusier.) Numa primeira análise afirma que o aumento da densidade populacional 

não é real.  Outro alvo da crítica de Hilberseimer é o sistema viário e a problemática do trânsito que considera 

não ficarem resolvidos na proposta de Le Corbusier, dada o seu mono centrismo exacerbado e a consequente 

dependência de movimentos pendulares (centro-periferia). Critica ainda a comparação/equivalência feita por Le 

Corbusier, entre a densidade das vivendas das grandes cidades com a densidade de postos de trabalho, visto que 

os 10m2 que Corbusier calcula para um empregado poderão ser suficientes para um lugar de trabalho mas não 

para as necessidades vitais do ser humano. (Hilberseimer, 1979)

A proposta de Hilberseiner parte da construção de uma grande cidade vertical. Uma cidade de arranha-céus 

metodicamente organizada, em que cada um viveria sobre o seu local de trabalho, ou seja, os trajetos seriam 

feitos verticalmente o que evitaria os trajetos automóveis e consequentemente o transito caótico. (Hilberseimer, 

1979, p. 17). A Cidade Vertical corporiza uma nova realidade entre a racionalidade e o desenvolvimento urbano. 

Neste estudo a casa particular desaparece e no seu lugar surge a casa coletiva. A redução de superfície edificada 

possibilitaria, também, o aumento de espaços verdes e parques.

A concretização destas ideias de cidade era bastante complexa, sendo estas apenas esquemas teóricos. 
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Wagner, foi o arquiteto e urbanista responsável pelo projeto.

Viena Vermelha (1919-1934) tratou-se de um plano marcadamente 
ideológico e reformista, que por um lado põe fim a uma época turbulenta e por 
outro dá um novo significado à cidade e à própria arquitetura edificada, fazendo uma 
transição acelerada de uma cultura rural, com constrangimentos regionais, para uma 
cultura do proletariado urbano concentrado.

Neste período verificou-se a ascensão da social democracia ao poder, em 
Viena, que implementou políticas de fixação do novo proletariado. O trabalhador 
torna-se o símbolo e a nova centralidade na vida da cidade.

O programa de Viena Vermelha obteve resultados positivos, no que diz 
respeito ao melhoramento geral das condições de vida das pessoas. Realojou um 
décimo da população da capital austríaca e construíram-se cerca de 400 edifícios de 
habitação coletiva. Não foi apenas motivado pelas péssimas condições de vida que o 
programa político de Otto Bauer prosseguiu, foi também o princípio estruturante de 
reconhecimento da habitação como um direito.

Estas comunidades proletárias puderam usufruir de creches, bibliotecas 
de bairro, clínicas dentárias, lavandarias comunitárias, teatros, lojas cooperativas, 
instalações desportivas e um enorme espaço público ajardinado, que os próprios 
projetos de arquitetura previam, num espírito de comunidade aberta, cooperante, 
solidária e dialogante.

Apesar dos avanços assinaláveis destes blocos habitacionais, erguidos pela 
cidade, os arquitetos mais vanguardistas e mais comprometidos com o ideário 
Marxista, acusavam o projeto de Viena Vermelha de não criar rutura com a morfologia 
urbana pré-existente. 

Toda esta habitação coletiva pública não era um modelo de vanguarda, 
mas antes um modelo misto de várias correntes. Foi utilizado o recurso a técnicas 
construtivas tradicionais e a standartização de portas, janelas e alguns acabamentos. 
O que gerou mais emprego na área da construção civil e permitiu também aumentar 
o rendimento disponível das famílias. 
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Fig. 13 - Karl Marx-Hof, espaços comuns/ edificado, Viena, 2016.
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Karl Marx-Hof foi o expoente máximo de Viena Vermelha. Símbolo do poder 
dos trabalhadores, de exaltação dos valores socialistas e de carácter monumental da 
residência operária, integrando um conjunto de elementos próprios dos grandes edifícios 
públicos. Um edifício que se impõe pela rede viária ao longo de mais de um quilómetro, 
com tons fortes de amarelo e vermelho. Desenhado para uma área de 15 hectares, a 
área destinada à habitação é de 18%, sendo que alberga 1382 apartamentos para 5000 
pessoas, com unidades mínimas de habitação de 40 m2, em média. (Delfant, 2000, p.320). 
Tudo o resto destina-se aos jardins e equipamentos comunitários conforme já referido. 
Karl Marx-Hof, foi financiada com um imposto geral sobre a habitação, orçamento geral 
e um imposto sobre os produtos de luxo. A renda correspondia a cerca de 3% do 
rendimento geral dos trabalhadores.

Esta “cidade edifício” influenciou a construção de muitas outras habitações 
coletivas na Europa. 

Neste projeto é clara a influência tanto dos estudos da “cidade-jardim”, como 
das “siedlungs”. Destacando-se neste projeto o entendimento da habitação como um 
Direito do cidadão. Reflete, por isso, a importância que o futuro habitante adquire no 
pensamento do projeto. Também se destaca o facto de neste projeto, à semelhança 
das “siedlungs”, alguns serviços serem pensados como parte integrante dos complexos 
habitacionais.

Fig. 14 - Pátio Interior, Karl Marx-Hof, Viena, 2016.
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Fig. 15 -Área de lazer comum, Karl Marx-Hof, Viena, 2016.



          Fig. 16 - “La Cité Radieuse”, Marselha, 2015.
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2.4. Cité Radieuse - Unidade de Habitação de Marselha

A Unidade de Habitação de Marselha (“Cité Radieuse”) foi encomendada 
a Le Corbusier, no ano de 1945, pelo Ministério da Reconstrução francês. O 
objetivo do Estado francês era o desenvolvimento de um projeto que colmatasse 
a falta de habitação. Esta construção devia responder à necessidade premente de 
realojar a população de algumas zonas da cidade que foram destruídas durante a 
Guerra.

O projeto consistia em três grandes blocos, em que cada um deles 
teria 137 metros de comprimento, 24 de largura e 56 de altura. Desse projeto 
foi materializado apenas um bloco, com 337 apartamentos, com 23 tipologias 
diferentes, alojando 1600 habitantes. O edifício estava elevado, assente em pilotis 
permitindo o esvaziamento do rés de chão, de forma a possibilitar a circulação 
de automóveis neste espaço e ainda servindo como espaço de recreio e lazer 
exterior. 

A Unidade de Habitação de Marselha para além de prever espaços de 
habitação, também oferecia à comunidade, que ali habitava, a possibilidade de 
usufruir de espaços coletivos, designadamente uma escola, um infantário, comércio, 
zonas de lazer, lavandarias comuns e espaços comuns ao ar livre, como a piscina e 
o terraço/solário na cobertura. A “Cidade Radiosa” (como foi apelidada) torna-se 
um lugar especial, onde as pessoas podem viver, trabalhar e usufruir do espaço 
em conjunto. Tem a pretensão de ser muito mais do que aquilo que seriam os 
blocos de habitação comuns da época. O edifício de Corbusier procurava criar 
uma cidade vertical. Corbusier começou por abordar os grandes conceitos de 
como as pessoas poderiam viver em comunidade e depois aprofundou-os, ao 
pormenor e é este estudo que constitui o conceito deste projeto, uma análise do 
geral ao particular e posteriormente do particular ao geral.

 As 23 tipologias diferentes, eram organizadas com base na unidade 
mínima de habitação, sendo, portanto, muito pequenas, mas bem pensadas e 
organizadas. Corbusier procurava perspetivas diferentes nos diversos espaços 
dentro do apartamento, utilizando a luz como elemento fundamental de forma 
a criar, nos vários momentos do dia, experiências ímpares de iluminação - um 
grande contraste com a escuridão dos corredores.

Corbusier fez uso de materiais económicos e precaveu os custos de 
manutenção para esta construção, sendo que optou por deixar o betão aparente 
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(Brutalismo) no exterior e em grande parte das zonas comuns do edifico. De forma 
a criar dinâmica nesta obra, o arquiteto faz uso de “brise-soleil” de betão na fachada e 
de cores fortes (amarelo, vermelho, verde e azul) nas varandas e nos espaços comuns.

É notória a influência da “cidade jardim” na génese deste ambicioso projeto, 
nomeadamente no modo como são pensados os espaços comuns. Este modelo veio 
revolucionar os modos de habitar, bem como a imagem da habitação social no mundo. 
Destaca-se por procurar reunir num só edifício, vários serviços da cidade. Corbusier 
procurou sintetizar a cidade num edifício só, como que propondo a independência 
deste, em relação à restante cidade. “La Cité Radieuse” valeria por si própria, enquanto 
cidade/habitação que oferecia aos seus habitantes a quase autonomia da restante cidade.

Fig. 17 - Cobertura (/espaço de lazer), Unidade de Habitação de Marselha, 2015.
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Fig. 18 - Corredor de serviços/ lojas, Unidade de Habitação de Marselha, 2015.





 III. Portugal e as Políticas de Habitação
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1. Evolução de programas em matéria de habitação 

Para melhor compreender as políticas de habitação em Portugal, 
promovidas pelo Estado, importa recuar até 1820 (período da Revolução Liberal) 
e procurar entender as diversas transformações que existiram, desde essa altura, 
até aos dias de hoje. A arquitetura não vive ausente da realidade ou ancorada no 
passado. Mas é no passado, que reside a identidade de uma Nação, de uma cidade 
e de um Estado. E é através dessa identidade histórica, sociológica, geográfica, 
urbanística e política que partimos, para criar novas realidades e novos conceitos.

1.1. Monarquia Constitucional (1820-1910)

A Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820, inspirada nos ideais da 
Revolução Francesa, foi um passo civilizacional, importante para Portugal, que 
se traduziu na instauração da Monarquia Constitucional, através da criação da 
Constituição de 1822. 

O Século XIX ficou marcado por um período de grande desenvolvimento 
urbano das cidades europeias, devido ao desenvolvimento do tecido industrial. 
Lisboa, enquanto capital, não foi alheia a esta nova forma de pensar a cidade 
e às transformações sociais e urbanas associadas à higiene, salubridade e saúde 
pública. A prioridade estava em olhar para o território das cidades como um todo. 
Apostando no investimento público e privado que permitiu fixar mais indústrias 
e, por conseguinte, fixar a população operária. (Antunes, 2018, p.27 e 28).

Apesar do momento de prosperidade, os ventos do progresso 
continuavam a beneficiar as classes com maiores recursos financeiros. A aposta 
numa maior oferta cultural, de zonas de lazer (espaços ajardinados) e comercial 
estava ao acesso da “burguesia urbana”. (Antunes, 2018, p.28). As desigualdades 
sociais aumentavam e as diferenças entre campo e a cidade no final do século XIX 
eram avassaladoras. As grandes cidades tornavam-se assim, símbolo ou sinónimo 
de qualidade de vida, onde a população mais desfavorecida que vivia no campo, 
pretendia viver.

Os movimentos migratórios campo-cidade, conhecidos por êxodo 
rural, aumentaram a população urbana, que por um lado pressionou o mercado 
imobiliário e, por outro, obrigou à expansão das cidades, criando arredores 
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e consequentemente novos bairros. Este crescimento das cidades promoveu 
desigualdades no espaço urbano (estratificação da cidade), ou seja, em vez de se 
verificar uma harmonia entre as classes mais pobres e mais ricas, verificava-se que 
os subúrbios estavam associados à classe proletária e o centro da cidade entregue à 
classe média e pequena-burguesia. (Antunes, 2018, p.32 e 33). 

“Com efeito, a cidade capitalista veio realçar a desigualdade no espaço 
urbano... Como apontam Barreto & Mónica classificaram os subúrbios como “feios 
aglomerados desordenadamente crescendo no termo da cidade. (…) O mobiliário 
limitava-se ao estritamente necessário.”. (Antunes, 2018, p.33). Quem vinha do 
campo à procura de melhor futuro, enfrentava a dura realidade de não conseguir 
arrendar uma habitação condigna, acabando por viver de forma muito precária, em 
que os níveis de mortalidade eram elevados, devido à falta de higiene. 

A criação da Lei fundamental de 1822, o primeiro texto constitucional 
português e por isso, mais antigo, foi um marco histórico e inovador, inspirado nos 
ideais da Revolução Francesa, quer pelo estabelecimento do princípio da soberania 
nacional, quer pelo estabelecimento do princípio da separação de poderes, que 
resultou na primeira experiência parlamentar do país, quer na consagração de 
direitos liberdades e garantias individuais (apesar de restritos). Foi o início da abertura 
democrática e do constitucionalismo moderno. 

O título I, do artigo 5.º, relativo aos direitos e deveres individuais dos 
portugueses, da Constituição de 1822, consagrava que “a casa de todo o português 
é para ele um asilo. Nenhum oficial público pode entrar nela sem ordem escrita da 
competente autoridade, salvo nos casos (…) que a lei determinar”. Significava isto, que 
a casa agora era entendida com um espaço próprio e inviolável. O direito à habitação, 
embora limitado, era ainda um privilégio de alguns, nomeadamente do Rei e da sua 
família, conforme o disposto no título IV, capítulo III, do artigo 14.º da Constituição de 
1822, que afirmava que “As Cortes designarão os palácios e terrenos, que julgarem 
convenientes para habitação e recreio do Rei e da sua família”. (Antunes, 2018, p.35).

A Constituição de 1822 fez o seu percurso natural e as suas instituições 
tinham a responsabilidade de a consolidar. 
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Em 1826 nasce a Carta Constitucional, fora do processo parlamentar, 
outorgada pelo Rei D. Pedro IV, que veio substituir a Constituição aprovada pelas 
Cortes. Num estilo moderado e pouco progressista em comparação com o 
estipulado anteriormente, reforçou-se a ideia de “asilo inviolável”6, bem como, as 
garantias de saúde pública nos espaços urbanos, nos termos do disposto do título 
VIII, do artigo 145.º da Constituição de 1826.

A Constituição de 1838, conhecida por ter um período de vigência 
muito curto (4 anos), foi um compromisso assumido entre os liberais radicais e 
conservadores7. A figura “asilo” é eliminada, sendo substituida pelo termo  “casa”, 
conforme o disposto no título III do artigo 16.º do texto Constitucional em análise. 
(Antunes, 2018, p.36). A referência da “habitação” não tinha grande centralidade, 
tal como afirma Gonçalo Antunes, “Em certa medida, os textos constitucionais 
baseavam-se na afirmação da habitação como local inviolável, familiar, seguro, 
livre, independente e privado.” (Antunes, 20118, p36). Mais tarde, em 1842, seria 
reposta a vigência da Carta Constitucional.

 Neste período, existiam nas cidades mais inquilinos do que pessoas com 
habitação própria, conforme aquilo que já foi abordado anteriormente. (Antunes, 
2018, p.36). O mercado de arrendamento, necessitava de ter uma regulação 
própria, que mantivesse um equilíbrio de posições entre o inquilino e o Senhorio. 
O primeiro Código Civil português, também conhecido por Código de Seabra, 
de 1867, veio compilar e atualizar toda a legislação civil e deu um importante 
contributo nos direitos, deveres e na capacidade civil dos cidadãos. Este código 
civil garantia a salvaguarda dos interesses dos senhorios e conferia proteção aos 
inquilinos. 

As políticas sociais de habitação, eram escassas, mas, importa referir 
a política de isenção fiscal promovida. No início do reinado de D. Maria II, em 
1852, foi criado um imposto predial. “Os objectivos eram, sobretudo, simplificar 
as regras, taxar os cidadãos em proporção dos seus haveres e contribuir para 
uma melhor repartição dos seus deveres fiscais.” (Antunes, 2018, p.39). Mais 
tarde, em 1880, surgiram outras isenções de contribuição predial, de forma a 

6 “Todo o Cidadão tem em sua Casa um asilo inviolável. De noite não se poderá entrar nela senão por 

seu consentimento, ou em caso de reclamação feita de dentro; ou para defender de incêndio, ou inundação; 

e de dia só será franqueada a sua entrada nos casos (…) que a Lei determinar.” (Título VIII do artigo 145.º da 

Constituição de 1826)

7 Compromisso estabelecido entre a burguesia, a aristocracia tradicional e o Rei, enquanto forte moderador. 
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estimular a construção privada de habitação, com rendas baixas, para a população 
mais pobre. Esta medida não teve o efeito esperado, pois os construtores privados 
não entendiam que o mercado de habitação económica, com rendas reduzidas e 
destinada à população mais carenciada, fosse vantojoso. (Antunes, 2018, p.40)

A pouco e pouco, procurava-se atribuir um maior papel e socialmente mais 
interventivo ao Estado, na área da habitação, através de iniciativas parlamentares. 
Destaco o projeto-lei de Fontes Pereira de Melo e de Hintze Ribeiro (1883), 
que nunca teve força legislativa efetiva. Foi, sem dúvida alguma, uma iniciativa que 
contribuiu para uma discussão mais alargada sobre se o Estado deveria ou não ter um 
papel interventivo no setor da habitação. Os proponentes desta proposta entendiam 
que, face à carência de habitação, devia ser prioridade do Estado dar resposta às 
famílias mais desfavorecidas, promovendo, para o efeito, a criação de uma empresa 
de construção que teria benefícios fiscais e em que o Estado teria a responsabilidade 
de supervisionar a construção. (Antunes, 2018, p.41). Este diploma revestiu-se 
de enorme importância, por ter sido o ponto de partida de muitas reflexões e 
iniciativas parlamentares8 posteriores. Estas ações tiveram como preocupação 
as condições de vida das classes mais pobres e as questões de insalubridade 
das habitações operárias.

1.1.1 O movimento cooperativo

O movimento cooperativo, fenómeno nascido na Inglaterra, deu um passo 
progressista em Portugal na definição legal (criação do Código Comercial em 
1888) de alguns conceitos que ainda estavam pouco balizados, nomeadamente o 
“mutualismo”, o associativismo, o sindicalismo e o “cooperativismo”. Contudo, nesta 
época, as sociedades cooperativas e construtoras não tiveram tradução real no que 
diz respeito à construção de habitação de cariz social. (Antunes, 2018, p.56,57)

Para além dos agentes políticos, existiram também contributos mais idealistas 
de arquitetos e intelectuais sobre projetos habitacionais. É o caso do arquiteto Adães 

8 -Projeto-lei de José Gregório da Rosa Araújo (1884); Projeto-lei de Augusto Fuschini (1884); Projeto-lei de 

Guilherme Augusto de Santa Rita (1901); Projeto-lei de Eduardo José Coelho, Manuel Afonso de Espergueira e 

D.João de Alarcão (1905); Projeto-lei de Francisco Ferreira do Amaral, Manuel Afonso de Espergueira e João de 

Sousa Calvet de Magalhães (1908).
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Bermudes, com o projeto do bairro operário, em 1897 (Antunes, 2018, p. 60, 61) 
e o caso do romancista Fialho de Almeida, que na sua obra “Lisboa Monumental” 
apresenta um pensamento estruturado e detalhado sobre a problemática 
habitacional. Deste pensamento de Fialho de Almeida importa evidenciar “a 
grande rotunda no centro”, composta à sua volta de moradias, que seria um polo 
agregador de diversos serviços tais como biblioteca, o lactário, a creche, a igreja, 
a escola, entre outros. (Antunes, 2018, p. 63)

Os bairros operários construídos ao longo da Monarquia Constitucional 
não foram implementadas da mesma forma em Lisboa e no Porto, isto porque, 
os operários no Porto não tinham condições financeiras que lhes permitissem 
promover essas construções. Verificavam-se enormes constrangimentos, para 
esta população, em tornar as suas habitações precárias em habitações dignas e 
capacitadas.

No final do século XIX, início do século XX os pátios e as vilas operárias 
tiveram um papel central nas estruturas urbanas no contexto das cidades 
industriais. (Antunes, 2018, p. 99)
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1.2. Primeira República

A Revolução de 5 de outubro de 1910, põe fim à monarquia e abre um novo 
ciclo em Portugal, a I República (1910-1926).

A I República, viveu períodos de enorme agitação política, económica e 
social, que se agudizaram com a entrada de Portugal na 1ª Grande Guerra. Embora 
tivessem sido implementadas transformações no país, estas não foram suficientes 
para resolver os problemas estruturais da nação e conter o clima de tensão que 
estava associado por um lado a greves, manifestações, atentados bombistas, etc. – 
os governos sucessivos procuraram responder aos problemas, através da adoção 
de medidas direcionadas ao operariado e ao funcionalismo público (por exemplo: a 
obrigatoriedade de seguro social; 48 horas de trabalho por semana para a maioria dos 
trabalhadores e a construção de bairros operários) – e por outro lado, a instabilidade 
governativa era de tal maneira acentuada que só no período da 1ª Guerra Mundial 
registaram-se 45 governos, 8 eleições presidenciais, 7 Presidentes da República e 9 
eleições legislativas. Este cenário provocou também um atraso na renovação artística 
da arquitetura portuguesa e nomeadamente no plano habitacional.

 Portugal, em 1911, registava “cerca de 6 milhões de habitantes”. (Antunes, 
2018, p. 103). O crescente e continuo aumento populacional provocou desequilíbrios 
entre a oferta e a procura. (Antunes, 2018, p.105) A resposta imediata a esta situação 
passou pela implementação de projetos de urbanização inadequados, desvalorizando 
a estética, compostos por materiais baratos e de fraca qualidade. O aumento das 
rendas, consequência do desequilíbrio entre a oferta e a procura, levou a que as 
famílias mais desfavorecidas vivessem numa situação pouco digna, com habitações de 
pequena dimensão, realidades estas ligadas aos bairros proletários. (Antunes, 2018, 
p. 105)

Apesar dos enormes constrangimentos, foi com a Constituição da República 
Portuguesa de 1911 que se consolidaram as primeiras políticas de habitação 
em Portugal, embora não tenham existido grandes evoluções na letra da lei, em 
comparação com a lei fundamental da Monarquia Constitucional. 
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1.2.1. Decreto-Lei de 25 de abril de 1918

Na época, era amplamente reconhecida a existência de problemas 
graves na habitação. E a construção de habitação social, isto é, habitação de 
rendas reduzidas, ou até gratuitas, direcionada para a população mais vulnerável, 
era uma preocupação prioritária. Muito foi dito e muitas iniciativas legislativas 
foram promovidas com o intuito de por cobro a este flagelo social. Mas só em 
1918, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 4 137, de 25 de abril, “que 
estabelecia as providencias para a construção de “casas económicas”” (Antunes, 
2018, p. 116), se deu o ponto de partida para a efetiva implementação de políticas 
públicas de habitação, que refundassem os bairros sociais, onde a população vivia 
em condições de miséria profunda, nos grandes centros urbanos de Lisboa e 
Porto. Este decreto tinha como intuito “a construção em grande escala das casas 
económicas, com todas as possíveis condições de conforto, independência e 
higiene, destinadas principalmente nas grandes cidades aos que, por carência de 
recursos materiais, têm sido obrigados a viver em residências infectas, sem luz 
nem ar e por isso gravemente nocivas à saúde.”, nos termos do referido diploma, 
colocando em risco a saúde pública. (Antunes, 2018, p. 117).

Gonçalo Antunes, na sua obra “Políticas de Habitação – 200 anos”, 
afirma que, “de acordo com o diploma, eram consideradas “casas económicas” 
as habitações destinadas ao alojamento das classes menos abastadas, construídas 
nas cidades, arrabaldes ou praias e que satisfizessem as condições de higiene e de 
salubridade. Estas habitações podiam ser construídas por um leque alargado de 
entidades, nomeadamente: a) corpos administrativos; b) sociedades constituídas 
para o efeito; c) empresas industriais ou mineiras; d) CGD e instituições de 
previdência; e) misericórdias, instituições de assistência, beneficência ou similares; 
f) o Estado, “em circunstâncias especiais e urgentes”. (…) O legislador dava claro 
enfâse ao papel a desempenhar pelas cooperativas de construção.”. (Antunes, 
2018, p. 117).

No âmbito da política das casas económicas, símbolo e bandeira do 
período da República Nova (presidido por Sidónio Pais), é de salientar a criação 
do Decreto-Lei 4  163 que estabelecia, de forma concreta, como prioridade a 
ação do Estado na construção de “casas económicas”, nas cidades de Lisboa (120 
casas) e do Porto (100 casas). Desta época, são exemplo: o Bairro da Boa Hora, 
em Lisboa e o Bairro Sidónio Pais, no Porto. (Antunes, 2018, p. 118, 120).
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Após o regime autoritário de Sidónio Pais, o Estado, por intermédio do 
Ministério do Trabalho, desenvolveu um projeto de habitação social, a pensar na 
população operária das grandes cidades “bairro operário” em Lisboa. Um projeto 
vanguardista na sua conceção socialista (o Estado assumia-se promotor direto da 
habitação) que previa planeamento urbano, um conjunto de equipamentos coletivos 
e com força de lei (construído ao abrigo do Decreto-Lei n.º 5 397, de 14 de abril, de 
1919),  que viria a transformar a Quinta das Cortes no bairro operário conhecido 
como Arco do Cego.

No Século XX, as políticas sociais promovidas pelo Estado Central, praticadas 
um pouco por toda a Europa, influenciaram Portugal e estabeleceram novos critérios 
e padrões de exigência na construção de habitações. Embora se admita que o Poder 
Central teve um papel importante na prossecução destas políticas, importa destacar 
que, as autarquias locais de maior dimensão no país, como é o exemplo da cidade do 
Porto, tiveram a responsabilidade de construir cerca de 200 habitações organizadas 
em quatro “colónias operárias” (1914 e 1917).

A 28 de maio de 1926, um golpe militar pôs fim à Primeira República e abriu 
caminho à Ditadura Militar (1926-1933) e ao Estado Novo (1933-1974).

Fig. 19 - Bairro da Boa-Hora, Lisboa, 1934.
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Fig. 20 - Bairro Sidónio Pais, Porto, 2019.
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1.3. Estado Novo (1933-1974)

Portugal conheceu um dos regimes mais conservadores e repressivos da sua 
história, de 1933 a 1974, o Estado Novo. Inspirado no modelo fascista italiano, o 
Estado Novo caracterizava-se por um Estado totalitário, autocrático, cooperativista, 
nacionalista, colonialista e assumidamente antiliberal e antissocialista. Características 
estas representadas em diversas formas e com diferentes expressões, tanto na 
arquitetura, como na cultura, educação, entre outros fóruns. Esta nova ordem política 
tinha como objetivos consolidar as finanças públicas, impor a ordem e a disciplina 
social, sacrificando desta forma os direitos, liberdades e garantias.

António Oliveira Salazar via a tradição e a ruralidade, como traços essenciais 
da sociedade portuguesa, com um olhar de desconfiança para o urbano e industrial. 
Acreditava ser necessário regressar aos valores do passado e de exaltação das grandes 
glórias da história portuguesa. Uma visão sustentada num Portugal rural, tradicional 
e conservador, assente numa doutrina católica e paternalista. 

A política de protecionismo e intervencionismo, baseada na autossuficiência 
do país e na afirmação de uma economia nacionalista, mostrou-se insuficiente. Em 
1945, Portugal era um dos países menos desenvolvidos no contexto europeu. Perante 
essa realidade o regime procurou planificar a economia, definindo prioridades de 
investimento, de forma a dinamizar a economia portuguesa - foram criados os 
Planos de Fomento. Apostou-se no setor industrial (ao contrário daquilo que seria a 
orientação política inicial de Salazar) o que fez crescer o setor terciário e aumentou 
continuamente a mancha urbana no país. Assiste-se a um aumento significativo da 
população nas cidades, sobretudo Lisboa e Porto. Esse aumento de população trouxe 
grandes dificuldades pois existiam carências de estruturas habitacionais e de um 
conjunto de serviços públicos que pudessem absorver essas novas populações. 

O Estado Novo procurou que arquitetura portuguesa (à semelhança 
da música, por exemplo) fosse um instrumento de propaganda do seu Governo, 
encontrando muitas vezes oposição nos arquitetos, que seguiam uma corrente 
modernista. Essa arquitetura do Estado Novo estava intimamente ligada com a 
identidade portuguesa, com os seus valores, adequada à paisagem e ao perfil do país. 
Uma edificação estatal, de aparência imponente, com uma linguagem marcadamente 
ideológica do regime, alimentada de glórias passadas numa ótica de renascimento de 
uma nação. Este período caracterizou-se pela execução de múltiplas obras públicas, 
que visavam não só responder às necessidades emergentes da população, mas 
promover também o próprio governo e identificá-lo como “o Estado Construtor”.
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O fim da Guerra, em 1945, e o despertar das democracias ocidentais 
provocaram uma enorme agitação cultural, contribuindo para uma maior reflexão 
da arquitetura moderna em Portugal. Este período teve uma forte influência 
política, económica, social e cultural na sociedade portuguesa, colocando em 
profunda divergência a arquitetura do regime e o modelo liberal internacional. 
O Regime Salazarista tentou definir padrões de linguagem arquitetónica para 
evidenciar certos elementos identitários, lançando um inquérito nacional à 
arquitetura popular portuguesa (1955 a 1960). Nesse trabalho em busca de uma 
arquitetura tradicional ficou demonstrada a diversidade do país, que se apresenta 
as suas particularidades arquitetónicas e territoriais, de Norte a Sul, do Litoral ao 
Interior. Publicado em 1961, o resultado do inquérito teve uma forte influência na 
arquitetura da época.

Fig. 21 - Portugal, Lisboa, 1966.
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1.3.1 Bairros económicos

Atendendo ao fenómeno de aumento populacional nas cidades, de Lisboa 
e Porto, geraram-se enormes desafios ao Estado designadamente pela carência 
de habitação. Sendo que a habitação existente era insuficiente, esta também não 
possuía, na maioria dos casos, condições dignas. O que obrigou o Estado Central a 
implementar projetos públicos que correspondessem às necessidades da população. 

Uma das medidas criadas, para este flagelo, foi a construção de casas 
económicas (1933). Esta política de investimento maioritariamente público, pretendia 
construir bairros económicos, de casas unifamiliares, com quintal. Tendo um 
envolvimento direto das autarquias locais, cooperações administrativas e organismos 
do estado, na gestão deste programa. 

O regime do Estado Novo, quis dar um padrão nacional, explorando o 
conceito “casa portuguesa”. Este conceito de “casa portuguesa” tinha na sua base 
uma visão patriarcal da família, tradicional, rural e austera, de conformismo com a 
pobreza. 
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“Numa casa portuguesa fica bem 
Pão e vinho sobre a mesa 
E se à porta humildemente bate alguém, 
Senta-se à mesa com a gente 
Fica bem essa franqueza, fica bem, 
Que o povo nunca a desmente 
A alegria da pobreza 
Está nesta grande riqueza 
De dar, e ficar contente 
Quatro paredes caiadas, 
Um cheirinho à alecrim, 
Um cacho de uvas doiradas, 
Duas rosas num jardim, 
Um São José de azulejo 
Mais o sol da primavera, 
Uma promessa de beijos 
Dois braços à minha espera 
É uma casa portuguesa, com certeza! 
É, com certeza, uma casa portuguesa!
No conforto pobrezinho do meu lar, 
Há fartura de carinho 
A cortina da janela e o luar, 
Mais o sol que bate nela 
Basta pouco, poucochinho pra alegrar 
Uma existência singela 
É só amor, pão e vinho 
E um caldo verde, verdinho 
A fumegar na tijela
Quatro paredes caiadas, 
Um cheirinho à alecrim, 
Um cacho de uvas doiradas, 
Duas rosas num jardim, 
Um São José de azulejo 
Mais o sol da primavera, 
Uma promessa de beijos 
Dois braços à minha espera 
É uma casa portuguesa, com certeza! 
É, com certeza, uma casa portuguesa! 
É uma casa portuguesa, com certeza! 
É, com certeza, uma casa portuguesa!”

- Casa Portuguesa, Amália Rodrigues, 1950.



68

A construção de bairros económicos, apesar de uma medida aparentemente 
social, não abandonava os dogmas do Regime. Por um lado, no que diz respeito à segregação 
social, afastando a população mais desfavorecida para a periferia das cidades e por outro 
lado não se destinava a toda a população e por isso, estava limitado a trabalhadores do 
estado, imposição do próprio diploma legislativo* (Decreto-Lei n.º 23  052, de 23 de 
setembro). 

Um dos fatores que tornava este projeto habitacional pouco interessante, era o 
facto de estes bairros económicos estarem afastados dos centros das cidades, tal como 
referido anteriormente, o que para um país pouco desenvolvido à data, trazia sérios 
problemas, no que diz respeito à mobilidade das famílias que aí iriam residir.

A implementação de casas económicas não resolveu os problemas de habitação 
em Portugal, devido às limitações que a própria medida impunha. Nuno Teotónio Pereira, 
afirma “a realidade é que a sua importância é muito pequena, tanto em relação ao número 
total de construção (…), como, por maioria de razão, em relação às necessidades (…) o 
panorama aumenta de gravidade, pois é bem patente que muitas das casas dos bairros 
chamados económicos – ainda com que com rendas inferiores às do mercado livre – são 
ocupadas por famílias do meio independente ou cujo os chefes exercem uma profissão 
liberal. Assim, se os números da construção oficial são já modestos, a sua incidência na 
solução da crise que castiga mais duramente a classe trabalhadora será bem pequena.” 
(Pereira, 1996, p.45,46)

O Estado Novo, anunciava a construção de “casas desmontáveis” paralelamente 
ao projeto anterior. Este projeto tinha como intuito apoiar as famílias, criar um momento 
intermédio para realojar a população mais carenciada, para depois a transferir para casas 
económicas.

Na sequência do experimentalismo, com maus resultados, das casas desmontáveis 
e da fraca qualidade associada a essa construção, o Estado Novo introduziu o conceito de 
“casas para pobres”9. O programa de casas para famílias pobres, tratava-se de uma solução 
mais alargada e melhorada no que diz respeito aos destinatários e aos materiais utilizados.

9 “Depois da lei das “casas desmontáveis” de 1938, aplicado no Porto com o Decreto-Lei n. º 33278, de 24 de 

novembro, de 1943, o Estado Novo português voltou a ceder na sua intransigência sobre modelos: com o Decreto-

Lei n.º 34486, de 6 de abril, de 1946, introduziu o conceito de “casas para pobres”, em substituição das frágeis “casas 

desmontáveis”. Assim o Porto pediu um subsídio extra para poder transformar as “casas desmontáveis”, planeadas 

para a corujeira, em “casas para pobres”. O Porto tinha encontrado um enquadramento legal passível de resolver o 

problema das “ilhas”.”  (Cardoso, 2011, p.224) 
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1.3.2. Cooperativas 

As cooperativas foram um instrumento muito relevante para vários 
grupos da sociedade portuguesa, sendo a sua principal finalidade agregar pessoas 
através de interesses e objetivos comuns, que de outra forma não seria possível 
serem alcançados – acesso à habitação. Certo é que as cooperativas tiveram um 
papel e conceitos diferentes em determinados períodos da história portuguesa, em 
particular, o período do Estado Novo que distorceu o seu objeto social e a sua 
natureza coletiva, muitas vezes espontânea.  Esse desvio, propositado, verificava-se 
desde logo pelo facto de o próprio regime condicionar e desconfiar da dinamização 
de movimentos populares. Depois, as cooperativas de habitação viviam da quotização 
dos seus cooperadores com o intuito de promover a aquisição de habitação própria. 
O que apenas trazia vantagens às famílias com maior poder económico.

Nuno Teotónio Pereira encontrava utilidade pública nas cooperativas de 
habitação para responder a um dos maiores flagelos da época, a pobreza. Essa 
dimensão humanizada do arquiteto, suportava-se numa ideia de a população mais 
carenciada encontrar coletivamente soluções para as suas vidas, isto é, canalizando 
esforços para satisfazer interesses comuns. “perante esta falta de meios organizados 
em ordem a promoverem melhores condições de habitação para os grupos sociais 
de mais fracos rendimentos, não se poderia esquecer a cooperação -  pois ela pode 
ser o último recurso dos mais fracos, (…) congregando esforços, tirando forças do 
próprio sofrimento e da entre ajuda perante condições adversas, poderão reunir 
recursos que tornem possível a superação dessas condições.” (Pereira, 1996, p.46)

Durante a época Salazarista e Marcelista, apesar das condicionantes referidas 
anteriormente, foram criadas algumas cooperativas muito associadas à conceção 
corporativista do Estado. O movimento cooperativo, não foi estimulado, foram criadas 
muito poucas cooperativas de habitação10 11 e as mesmas demonstravam beneficiar os 
grupos com capacidade de adquirir uma habitação por recursos próprios. “A realidade 
é esta: aqueles que beneficiam das cooperativas são muitas vezes os que poderiam, 
pelos seus próprios meios, ou com as ajudas que poderiam individualmente mobilizar, 

10 “apenas 58 em 1963, agrupando cerca de 22 mil associados; mas além de poucas, a sua atividade tem sido 

diminuta: 4 689 fogos construídos ou adquiridos, uma média que no decénio 1953/62 não atingiu as 300 habitações 

por ano.” (Pereira, 1996, p.46)

11 “Cooperativas mais relevantes durante o período do Estado Novo: Fomento Imobiliário (1946); A Casa é 

Minha (1951); O Meu Mundo (1951) e a Sociedade Nacional (1952)”. (Antunes, p.285) 
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resolver o seu problema habitacional; e são com certeza pessoas que poderiam 
pagar a renda de uma casa razoável e adaptada às suas necessidades familiares. E 
é por isto que se vêem casas feitas por cooperativas em bairros de luxo ou em 
estâncias de veraneio, e que se vêem até algumas com escritos, utilizadas como 
fonte de negócio lucrativo.” (Pereira, 1996, p.47).

Fig. 22 - Em frente ao fogo-modelo de uma Unidade de Habitação Cooperativa, (a esquerda para a direita):  Jorge Borges de Macedo, Nuno Portas, 

             Nuno Teotónio Pereira, Moisés da Silva Ramos, dirigente da AIL, Bartolomeu da Costa Cabral e Octávio Rego Costa, 1957.
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1.3.3. “A maior das tarefas do arquiteto” (Pereira, 1996, p.36)

A grande procura de habitação, nas maiores cidades do país, desencadeia 
a especulação do valor dos terrenos e das rendas, que passam a ser inacessíveis às 
famílias da classe operária. Começam a ganhar evidencia, nas periferias das grandes 
cidades, casas abarracadas (bairros de lata). Outras famílias optam por partilhar 
habitação, em detrimento de uma vida familiar sã, prejudicando a vida conjugal 
e a educação dos filhos, “obrigam-se as famílias à promiscuidade para poderem 
habitar nos prédios que vão sendo construídos”. (Pereira, 1996, p. 45) Os bairros 
económicos não se revelam suficientes para a resolução desta crise habitacional e 
assim, como nas cooperativas, os que viriam a usufruir das habitações, não seriam 
necessariamente os mais desfavorecidos.

O problema não estava na falta de fogos, “14% das novas habitações 
estão vazias” (Pereira, 1996, p. 45), mas sim na desregulação do mercado – “o 
que representa, além de uma aberração do ponto de vista social, um prejuízo 
importante no aspeto económico”. (Pereira, 1996, p. 45)

As grandes dificuldades e carências da população portuguesa constituíam 
uma preocupação para alguns dos mais ilustres arquitetos Portugueses. É no 
Congresso no Sindicato Nacional dos Arquitetos, sobre os aspetos sociais na 
conceção do habitat, de 14 de fevereiro de 1960, que Nuno Teotónio Pereira 
provoca a classe para a luta política pelo direito à habitação digna – “ Temos 
de lutar por uma autêntica política da habitação… tem de ser feita com a 
participação de todos os elementos ativos do país… Pelo papel que nos cabe, 
cumpre-nos ser mais que elementos passivos da transformação que se processa”. 
(Pereira, 1996, p. 39) Nuno Teotónio Pereira acreditava que os arquitetos tinham 
maior responsabilidade, perante o Estado, na resolução da crise habitacional, 
do que profissionais de outras áreas, propondo aos arquitetos que sejam a voz 
das reivindicações da população mais desfavorecida – “são exigências postas por 
toda uma população mal alojada de que nós, por termos disso consciência mais 
esclarecida, temos de ser os fiéis interpretes.” (Pereira, 1996, p. 39)
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1.3.4. Plano Intercalar de Fomento (1965/1967) 

Os planos de Fomento foram planos estratégicos de política pública 
desenvolvida pelo Estado Novo, com vista a dinamizar a economia portuguesa e 
consequentemente promover o crescimento económico.

A carência habitacional era uma realidade que se agravava dia após dia, à 
qual o Estado não dava a atenção devida e mostrava-se constantemente incapaz 
a de resolver. Só mais tarde, através do Plano Intercalar de Fomente, entre 1965-
1967, a problemática da habitação ganhou alguma centralidade para o governo. 
A intensão seria implementar um programa de políticas de habitação dirigido à 
população mais desfavorecida, com especial destaque para projetos de interesse 
social, estimulando e colaborando com a iniciativa privada. “Previa-se a construção 
de 21 674 fogos de interesse social, sendo a promoção dividida entre as instituições 
de previdência e os organismos públicos.” (Antunes, p.288).

A opção governativa de integrar a temática da habitação nos planos de 
Fomento representa “um passo muito significativo da importância que finalmente 
se lhe está a dar no quadro dos problemas nacionais.” (Pereira, 1996, p.52).



73

1.3.5. “Habitações para o maior número” - (Pereira, 1996, p.79) 

Nuno Teotónio Pereira, na sequência do “Colóquio de Urbanismo”, 
realizado no Funchal em 1969, procurou criar uma reflexão mais profunda sobre 
a problemática do crescimento das cidades e a forma como a construção de 
habitação de caris familiar deveria acompanhar esse crescimento. Significa isto, 
encontrar uma harmonia entre a questão quantitativa e a questão qualitativa das 
famílias que se pretendia realojar. “para enfrentar o problema da habitação para 
o maior número, será necessário construir muitas centenas de milhares de casas 
– aspeto quantitativo; mas, além disto, algo mais será necessário resolver: para 
quem as construir?; onde as construir?; como as construir? E mais ainda: construir, 
não sumários exaustivos de habitações, mas conjuntos urbanos equilibradamente 
organizados e equipados.” (Pereira, 1996, p.80). 

A tentativa de pensar a problemática de uma forma global, ou seja, a 
quem se destinava a construção da habitação e que necessidades essa população 
destinatária tinha, foi um importante contributo para uma ação que se pretendia 
mais eficaz e que tivesse em conta os reais problemas efetivos das pessoas. Essa 
reflexão determina que a procura de habitação digna estava ligada a uma parte 
da população mais carenciada, que vivia em condições desumanas, sem acesso 
a água canalizada, sem saneamento e privadas de um conjunto de serviços e 
equipamentos públicos. No entanto, também considerava que o problema da 
habitação em Portugal era também um problema mais global que não afetava só 
a população desfavorecida, como as novas gerações, não sendo por isso “o maior 
número não é uma realidade estática.” (Pereira, 1996, p.83).

No que diz respeito à construção propriamente dita, o arquiteto afirma 
“Por outro lado, as funções habitacionais não se satisfazem unicamente entre as 
quatro paredes de uma casa: a interdependência entre a habitação e os espaços 
que a envolvem, entre a casa e os equipamentos colectivos é uma característica 
da estrutura urbana que a evolução social tem acentuado incessantemente. Daí 
a necessidade da interpenetração de espaços, a dificuldade de demarcar linhas 
divisórias nítidas. Daí ainda a importância cada vez maior das infra-estruturas e 
das instalações de interesse geral para a fruição de condições de habitabilidade 
satisfatórias.” (Pereira, 1996, p.87-88). 
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1.3.6. A cidade do Porto e o Estado Novo 

Tal como se analisou anteriormente, a política de habitação do Estado 
Novo baseava-se em três pilares essenciais da política nacional, “Deus, Pátria 
e Família”. Esta conceção puramente ideológica persistiu durante décadas e as 
políticas de habitação foram desenhadas perante esse retrato particularmente 
tradicionalista, católico e rural, transversal a todo o país. A cidade do Porto padecia 
das mesmas carências que o resto do país (a uma escala diferente face à capital). 

1.3.6.1. O Plano de Melhoramento da Cidade do Porto 

Recuando ao século XIX, importa verificar que fruto do desenvolvimento 
industrial e do aumento da população na Cidade do Porto (êxodo rural), foram-
se constituindo de forma massiva bairros operários tipicamente conhecidos por 
“ilhas”. Tratavam-se de construções abarracadas, erigidas em filas sucessivas, 
extraordinariamente pequenas e precárias. Estas habitações informais, de 
iniciativa privada (investimento dos próprios proprietários), eram construídas nas 
traseiras das habitações da pequena e média burguesia, com uma entrada comum, 
albergando o maior número possível de famílias. Habitações pobres, compostas 
por quatro paredes, sem casa de banho (ou com um buraco no chão para servir 
essa função). 

As condições de vida nestes espaços eram insalubres, sobrelotados, 
decrépitos, pondo em causa a saúde pública. Por outro lado, as pessoas viviam 
em comunidade, fomentando relações de vizinhança, alicerçadas na entreajuda, 
solidariedade e também um símbolo de resistência. Em 1939, a Câmara Municipal, 
registava 13 000 “ilhas” (Câmara Municipal do Porto, 1999, p.10).12 

Em 1956, a Câmara Municipal do Porto, presidida por Nuno Pinheiro 
Torres, procurou resolver o flagelo das “ilhas”, através de um Plano de 

12 Segundo o levantamento da Câmara Municipal, em 2015, ainda persistiam na cidade do Porto 957 “ilhas”, 

com 10  000 habitantes. (http://www.domussocial.pt/noticias-domus/estudo-ilhas-do-porto-consulte-aqui) . 

Ao longo dos tempos, os diversos decisores políticos que dirigiam os destinos da cidade do Porto, procuraram 

erradicar as “ilhas”. Atualmente existe um plano estratégico camarário, de reabilitação destas construções, 

consideradas marca identitária daquilo que foram e são os modos de habitar da cidade do Porto. 
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Melhoramento da cidade, com vista à criação (6000 fogos no espaço de 10 anos) 
(Câmara Municipal do Porto, 1999, p.32). Este foi o primeiro grande programa 
de políticas de habitação pública que tinha como finalidade erradicar grande parte 
das “ilhas” da Cidade do Porto, realojando as famílias que aí residiam em novas 
habitações. 

Estes bairros, estavam projetados para a periferia, de forma a criar uma 
encenação estética no centro da cidade13, não transparecendo nesta área as 
fragilidades sociais existentes. 

Deste plano resultaram os bairros: S. Roque da Lameira (451 fogos), 
Angra do Amial (181 fogos), Outeiro (235 fogos), Eng. Arantes e Oliveira (900 
fogos), Fonte de Moura (596 fogos), Regado (722 fogos), Carriçal (258 fogos), 
Carvalhido (264 fogos), Pasteleira (608 fogos), Cerco (804 fogos), Fernão de 
Magalhães (346 fogos), Bom Sucesso (128 fogos), Pio XII (122 fogos). (Câmara 
Municipal do Porto, 1999, p.32-33)

13 Atendendo ao crescimento populacional das cidades, que permitiu a expansão dos centros e das 

periferias, verificam-se, hoje, muitos bairros sociais construídos em zonas consideradas nobres, na cidade. 

Fig. 23 - Ilha na Travessa das Antas, Porto, 1960.
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1.3.6.2. O “Estudo de Renovação Urbana do Barredo”, Porto, 
1969

O “Estudo de Renovação Urbana do Barredo”, foi uma proposta 
urbanística, social e demográfica, executada em 1969, na cidade do Porto, mais 
concretamente na área do centro histórico, orientada pelo saudoso arquiteto 
Fernando Távora.

O centro histórico do Porto estava sobrelotado, as edificações estavam 
em mau estado de conservação, sem saneamento básico, havia famílias inteiras 
a partilhar um só quarto. Os planos desenvolvidos pelas forças políticas (entre 
1949 e 1962) revelavam-se insuficientes, a sua preocupação central seria a 
transformação desta área num complexo turístico, ignorando as questões sociais 
existentes. Era proposta a demolição desta zona (à exceção dos monumentos) 
para a construção de novos edifícios. Fernando Távora apresentava-se crítico em 
relação às  propostas de demolição, achando que deveria ser mantida uma certa 
identidade da zona,  “respeitando os valores positivos que porventura possam 
existir e que não deverão, portanto ser destruídos”, mas tendo presente a ideia 
da impossibilidade de a situação degradante e indigna se manter, “Cremos, em 
primeiro lugar, que a morfologia física e social do setor deverá ser alterada por 
um processo dinâmico, seguro e permanente de renovação”. A sua proposta, 
apresentada no estudo, é sustentada na vontade de “renovação” respeitando 
os valores e a identidade do local “Isso significa que o caráter do lugar, social 
e fisicamente, não deve ser interrompido. Mas também significa que, quando 
são necessárias novas propostas formais, elas devem ser compatíveis com as 
estruturas pré-existentes, recusando falsas soluções miméticas.”. O “Estudo de 
Renovação Urbana do Barredo” propunha a diminuição da densidade de ocupação 
do solo, a reabilitação do edificado, a reorganização dos espaços interiores, o 
melhoramento das infraestruturas sanitárias, a requalificação de toda a área 
pública e o aperfeiçoamento das ligações a outras áreas da cidade, procurando 
resolver a guetização daquela área.

A experiência de Távora foi inovadora à época, além de um trabalho 
camarário (para a Direção de Serviços de Habitação da Câmara Municipal do 
Porto), este foi um projeto que pela primeira vez incluiu várias vertentes no 
estudo da habitação. Num grupo de trabalho multidisciplinar entre Câmara 
Municipal, estudantes da faculdade de Belas Artes do Porto (do ano 1967/1968), 
profissionais das ciências sociais e a população.
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Apesar de todas as virtudes que este estudo consagrava, por razões, por 
um lado de incapacidade e por outro de inação do Estado, não produziu efeito 
no imediato. Só após a Revolução de Abril de 1974, em setembro desse ano, foi 
possível pôr em prática este trabalho, defendido por Fernando Távora, através da 
criação do Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo 
(CRARB).

Fig. 24 - Barredo/Ribeira, 1969.

 Fig. 25 - A degradação  das habitações da área do Barredo/ Ribeira,1969. 
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1.4. Pós 25 de Abril de 1974 

O 25 de Abril de 1974 constitui um dos momentos mais relevantes, 
da história de Portugal, para as políticas sociais de habitação. Embora diversos 
arquitetos portugueses (como Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Fernando 
Távora) estivessem já empenhados na resolução da problemática da habitação 
digna, é após a Revolução dos Cravos que conseguem dar continuidade ao debate 
que haviam suscitado antes, em momentos como o “Encontro Nacional de 
Arquitetos” em 1969 ou no “Estudo de Renovação Urbana do Barredo” de 1969.

O período de ditadura deixou uma pesada herança em matéria de 
habitação. Havia um défice de 600 mil habitações, 25% da população vivia sem 
condições de habitabilidade, 52% não possuía abastecimento de água, 53% não 
tinha energia elétrica, 60% não dispunha de rede de esgotos e 67% não detinha 
instalações sanitárias. (“Jornal Arquitetos”, 2007, p.24). Segundo Alexandre 
Alves Costa, na conferência do lançamento do livro “S. Vitor. Cidade participada: 
Arquitetura e Democracia”, cerca de 50% da população da cidade do Porto 
habitava em ilhas. Acrescendo ainda o retorno de centenas de milhares de 
portugueses das ex-colónias que tiveram que ser realojados e reintegrados. 

O Pós 25 de Abril, foi um momento marcado por manifestações, greves, 
pelo movimento cooperativo e associativo. Surgem os primeiros movimentos 
políticos de moradores. A sociedade organizava-se de forma a reivindicar os seus 
direitos, sendo a habitação digna um dos seus anseios mais profundos.
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“Viemos com o peso do passado e da semente 
Esperar tantos anos torna tudo mais urgente 
e a sede de uma espera só se estanca na torrente 
e a sede de uma espera só se estanca na torrente 
Vivemos tantos anos a falar pela calada 
Só se pode querer tudo quando não se teve nada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada 
Só quer a vida cheia quem teve a vida parada 
Só há liberdade a sério quando houver 
A paz, o pão 
habitação 
saúde, educação 
Só há liberdade a sério quando houver 
Liberdade de mudar e decidir 
quando pertencer ao povo o que o povo produzir 
quando pertencer ao povo o que o povo produzir”

-Liberdade, Sérgio Godinho, 1974
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Da primeira Assembleia Constituinte foi aprovada, em 1976, a 
Constituição da República Portuguesa, a maior herança da Revolução dos Cravos. 
A Lei Fundamental, consagrou a igualdade entre todos os cidadãos. Previu direitos, 
liberdades e garantias, o reconhecimento à propriedade privada, mas sobretudo 
o direito à habitação, que juntamente com outros direitos, foi a consagração do 
Estado Social, inovador e progressista. (Antunes, 2018, p.378).

“PARTE I - Direitos e deveres fundamentais
TÍTULO III - Direitos e deveres económicos, sociais e culturais

CAPÍTULO III - Direitos e deveres sociais
----------

Artigo 65.º - (Habitação)

1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal 
e a privacidade familiar.

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 respectivos problemas habitacionais e fomentar 
a autoconstrução e a criação de cooperativas de habitação;

c) Estimular a construção privada, com subordinação aos interesses gerais.
 

3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda 
compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria.
 
4. O Estado e as autarquias locais exercerão efectivo controlo do parque 
imobiliário, procederão à necessária nacionalização ou municipalização dos solos 
urbanos e definirão o respectivo direito de utilização.” (Diário da República nº86 
Série I Parte A de 10/04/1974).

Pela primeira vez o Estado assume o papel de executar políticas públicas que 
promovam a habitação para todos os cidadãos, para que ninguém fique para trás.
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Fig. 26 - Manifestação de moradores pós 25 de Abril, Porto, 1974.
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1.4.1. Serviço de Apoio Ambulatório Local (1974-1976)

Nascido da vontade, das exigências e da luta de um povo ostracizado 
durante 48 anos, por uma ditadura opressora, o Programa SAAL apresenta-se 
como um projeto sem precedentes. Pela primeira vez, a população foi chamada a 
colaborar nos projetos de resolução do problema habitacional. 

Este programa viu os seus primeiros dias no Encontro Nacional de 
Arquitetos em 1969, proposto por Nuno Teotónio Pereira, no Texto “Grupo de 
Intervenção no meio urbano”.

Destinado à população que vivia nos bairros, em habitações pouco dignas 
e em condições precárias, o programa SAAL foi publicado em Despacho a 6 de 
agosto de 1974, pelas mãos do então Secretário de Estado da Habitação e do 
Urbanismo, Nuno Portas. O primeiro ponto do Despacho estabelecia: “Em face 
das graves carências habitacionais, designadamente nas grandes aglomerações, 
aliadas às dificuldades em fazer arrancar programas de construção convencional a 
curto prazo – na medida em que estes programas supõem terrenos preparados, 
projetos e preparação de concursos e garantia de disponibilidade financeira por 
parte do Estado ou autarquias locais –, está o Fundo de Fomento da Habitação 
a organizar um corpo técnico especializado, designado «Serviço de Apoio 
Ambulatório Local» (SAAL), para apoiar, através das câmaras municipais, iniciativas 
de populações mal alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos 
próprios bairros, investindo os próprios recursos latentes e, eventualmente, 
monetários.” (Despacho a 6 de agosto de 1974).

 Este corpo técnico era composto por equipas de apoio local que 
intervinham de forma direcionada nas zonas mais carenciadas do país, através 
das Câmaras Municipais. Este revelar-se-ia um dos mais marcantes e importantes 
programas em matéria de habitação social, em Portugal.

Na cidade do Porto, a transição para os bairros económicos foi, em 
grande parte dos casos, envolta de muita contrariedade e revolta por parte 
dos cidadãos. A população sentia a perda de uma ligação a um local onde havia 
criado raízes afetivas, relações sociais, pessoais, alteravam-se-lhes os modos de 
habitar, tanto no interior do fogo, como nas relações de vizinhança, ou na forma 
de deslocação para o local de trabalho. O poder político não se preocupava 
com todos estes fatores, a prioridade seria a resolução imediata do problema 
da superlotação das cidades ao invés da qualidade de vida da população. Não 
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existia um processo de preparação, envolvimento, ou conversa com a população, 
estes eram transferidos da sua habitação para outra, na maioria dos casos, na 
periferia da cidade, provocando um sentimento de frustração na população, 
quando confrontada a realidade com as suas expectativas. Daí o fator inovação e 
o que talvez tenha conferido o maior sucesso a este projeto - a participação dos 
futuros habitantes. O SAAL ficou marcado pela interação entre profissionais da 
arquitetura, estudantes e cidadãos, que juntos procuravam adaptar a habitação às 
família e pessoas que a iriam habitar, “procurava-se um método que considerasse 
como elemento fundamental a participação dos futuros utentes.”. (Alves, Costa, 
Fernandez, 2019, p.23).

Fig. 27 - Manifestção pelo direito à habitação, Porto, 1974.
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Na cidade do Porto construíram-se 374 habitações, 50% da população 
do Porto vivia em ilhas. As ilhas representavam espaços de solidariedade, e 
cooperativismo, de comunidades isoladas. O projeto SAAL não poderia ser 
totalmente alheio ao que era a organização das ilhas, mas com mais espaço 
e melhor organizado. Havia a consciência de que para pensar a cidade era 
necessário pensar a casa, o lugar, o direito ao lugar, à vizinhança. “Não se tentou 
nunca prefigurar a cidade, a vida quotidiana, nem as formas de vida socialistas, não 
se tentou nunca elaborar um contraplano desenhado pelos técnicos. Tratou-se de 
propor, praticando, uma alternativa metodológica que entendeu o planeamento, o 
projeto e a construção como síntese de uma actividade multidisciplinar resultante 
dos sucessivos consensos entre técnicos e moradores. Do particular para o geral, 
do bairro à cidade, do direito ao lugar até ao direito à cidade.” .”(Alves, Costa, 
Fernandez, 2019, p.24,25).

A localização dos novos bairros também era estudada e cuidada, atendendo 
não só a características morfológicas, noções de território mas principalmente 
aos desígnios dos futuros habitantes, a noções de cidadania e espaço individual/
coletivo “Deveria ser uma área com alguma unidade arquitetónica e urbanística, 
coincidente com a zona de influência da Comissão de Moradores, quer dizer, 
com outras identidades de natureza sociológica ou até política.”(Alves, Costa, 
Fernandez, 2019, p.23) e ainda, deveria corresponder a uma área suficiente 
para colmatar a necessidade de realojamento e que previsse a continuação 
da construção no caso de necessidade por aumento demográfico     “Deveria 
ter potencialidades para que, dentro dos seus estritos e rigorosos limites, se 
resolvessem todos os problemas de alojamento, pelo que, além do construído, 
eventualmente recuperável, deveria existir alguma reserva de terreno disponível 
para nova construção.” (Alves, Costa, Fernandez, 2019, p.23). Alexandre Alves 
Costa, sobre a definição do lugar no “Programa SAAL” afirma “A intervenção 
projectual deveria, assim, consolidar ou reinventar um lugar praticado que, como 
os lugares antigos, inventariados e classificados fosse, como eles, promovido a 
lugar memória.” (Alves, Costa, Fernandez, 2019, p.23)

Foram realizados inúmeros debates, colóquios e encontros entre 
arquitetos e associações de moradores. “A participação dos moradores verificou-
se essencial e desejável, não só na definição do lugar como em todas as questões 
de carácter programático, que poderiam ir da discussão sobre tipologias, sistemas 
construtivos ou materiais apropriados à gestão dos futuros aglomerados e processo 
financeiro. A disponibilidade dos arquitectos foi total para o estabelecimento das 
regras programáticas e nunca quiseram nem tiveram de demitir-se da sua exclusiva 
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competência disciplinar.”(Alves, Costa, Fernandez, 2019, p.23).

O arquiteto Álvaro Siza referiu, no lançamento do livro “S. Vitor. Cidade 
participada: Arquitetura e Democracia”, no Auditório Fernando Távora da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, diversos episódios das, muitas 
vezes, tensas reuniões com as associações de moradores. O arquiteto lembrou 
ainda, concordando com o arquiteto Alexandre Alves Costa, a importância da 
força das mulheres em todo este processo, que mais afincadamente reivindicavam 
as suas vontades em relação ao novo lar. 

Do SAAL resultaram cerca de 170 projetos e 40.000 famílias abrangidas 
por todo o país (Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Évora, 
Setúbal e Faro). Na cidade do Porto, destaco a título exemplificativo: o Bairro da 
Bouça e o Bairro de São Vitor coordenados pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, o 
Bairro do Leal assinado pelo arquiteto Sérgio Fernandez, o Bairro das Antas de 
autoria do arquiteto Pedro Ramalho, o Bairro da Maceda projeto do arquiteto 
Alcino Soutinho e o Bairro da Lapa do arquiteto Álvaro Matos Ferreira.

O SAAL representa a luta por uma vida melhor, uma luta contra o capital, 
uma luta de todos e para todos, uma luta pelo direito inalienável à cidade e à 
habitação. Sendo a cidade, agora, o território da liberdade, não poderia continuar 
a ser o da exclusão. Constituindo um todo indissociável em torno de uma cidade 
que se quer que seja pertença de todos.

O programa SAAL, iniciado em agosto de 1974 viu o seu fim em outubro 
de 1976. O seu curto período de existência, não permitiu consolidar toda a 
experiência e conhecimento adquiridos. No entanto o seu papel foi fundamental e 
exemplo por toda a Europa “A importância do Processo SAAL foi imediatamente 
entendida pela crítica europeia. Álvaro Siza foi chamado a Évora, a Berlim e a 
Haia, evidentemente pelo seu já reconhecido talento, mas também pela sua 
identificação com o SAAL” (Alves, Costa, Fernandez, 2019, p.19).
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1.4.2. Comissariado para a Renovação Urbana da Área 
de Ribeira/Barredo

A concentração do centro cívico na cota alta da cidade do Porto, levou à 
pouca necessidade de uso da área da Ribeira/Barredo, por parte de quem não a 
habitava, conduzindo ao esquecimento, guetização e consequente marginalização 
deste lugar. A degradação era evidente, acentuavam-se os problemas habitacionais.14

Como referido anteriormente, no “Estudo de Renovação Urbana 
do Barredo” de 1969, Fernando Távora faz um levantamento das carências e 
deficiências da área referida, tendo em a vista a sua recuperação urbana e 
social. Este estudo só tem aplicação efetiva, no ano de 1974, através do projeto 
Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo (C.R.A.R.B.).

O projeto C.R.A.R.B. teve como principal objetivo a resolução dos 
problemas habitacionais na zona da Ribeira/Barredo. Lançado em despacho 
conjunto dos Ministérios da Administração Interna e do Equipamento Social e do 
Ambiente, de 28 de setembro de 1974, nos termos do Decreto-Lei n.º 315/74 
de 9 de julho, este gabinete dirigiu a operação de renovação urbana do Centro 
Histórico do Porto, aplicando a estratégia multidisciplinar proposta no estudo de 
Fernando Távora. Este arquiteto é, aliás, durante os primeiros anos do gabinete, 
consultor desta operação.15

A qualidade e sucesso deste programa, reconhecidos internacionalmente, 
levaram à sua extensão até ao ano de 2003 e à sua replicação, a partir dos anos 80, 
noutros centros históricos do país. Difundindo-se assim, os conceitos adquiridos 
no estudo do arquiteto Fernando Távora e dos seus alunos da Escola de Belas-
Artes da Universidade do Porto.

14 http://gisaweb.cm-porto.pt/creators/22941/
15 http://gisaweb.cm-porto.pt/creators/22941/
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1.4.3. Cooperativas (1976-1985)

Ao contrário daquilo que foi a atuação da ditadura do Estado Novo, pós 
25 de Abril de 1974, as cooperativas de habitação foram um direito dos cidadãos, 
claramente reconhecido pelo Estado democrático, através da Constituição da 
República Portuguesa de 1976. (Antunes, 2018, p.382).

A partir da Revolução de abril, as Cooperativas de habitação foram 
construídas para a classe média e classe média-baixa, que não eram abrangidas 
pela construção de habitação promovida pelas autarquias locais. Estas construções 
cumpriam critérios de qualidade e permitiam criar comunidades num espírito de 
solidariedade. (Câmara Municipal do Porto, 1999, p.53).

O período democrático foi terreno fértil para a promoção de movimentos 
associativos e cooperativos, que foram ganhando dimensões regionais e até 
nacionais. A Lei dos Solos (Decreto Lei nº 794/76, de 5 de novembro, 1976) 
e a criação do direito de superfície permitiram o desenvolvimento pleno 
das cooperativas e o cumprimento da função do Estado Social. O ramo das 
Cooperativas de construção e habitação passou a estar regulado, prevendo 
a propriedade individual e a propriedade coletiva. O próprio Estado criou 
instrumentos que permitiram apoiar financeiramente as Cooperativas de 
habitação. (Antunes, 2018, p.382).

“As pessoas perceberam que ao unirem-se era mais fácil e com a legislação 
nacional sobre as cooperativas de habitação assistiu-se a um multiplicar destas 
soluções.” (Arlindo Gomes (Presiddentes da Coolobos), jornal Público, 29 de 
maio de 2019, p. 24).

Na cidade do Porto podem destacar-se as Cooperativas de Habitação: 
Nova Ramalde, Santo António das Antas, Nova de Ramalde, Santo Ildefonso, 
Habece, Larcoope de Paranhos.  (Câmara Municipal do Porto, 1999, p.55).
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1.4.4. Programa Especial de Realojamento

O Programa Especial de Realojamento (P.E.R.) nasceu na sequência do 
Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza e da necessidade de erradicar as 
habitações abarracadas, sem condições mínimas de dignidade, nos grandes centros 
populacionais, Lisboa e Porto (Câmara Municipal do Porto, 1999, p.60). Quer isto 
dizer que era concebido apoio financeiro às autarquias locais, para a construção 
ou aquisição de habitações. Muitos defensores deste programa, há muito que 
reivindicavam a definição de uma estratégia política clara e objetiva, que colocasse 
Portugal no mesmo patamar dos restantes países da Europa. 

É possível afirmar que graças a este programa, as cidades de Lisboa e 
Porto, suprimiram as “barracas” existentes, já não se pode confirmar o mesmo 
nos restantes concelhos que compõem os distritos do Porto e Lisboa.

Gonçalo Antunes, explica a importância das Presidências Abertas de 
Mário Soares, na denúncia e demonstração das fragilidades dos equipamentos 
sociais, infraestruturas, entre outras. (Antunes, 2018, p.439-440). De facto, o 
problema da habitação era uma das maiores chagas da sociedade portuguesa.

No que diz respeito à cidade do Porto, foi estabelecida em acordo entre a 
Câmara Municipal, o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional 
do Estado (IGAPHE) e o Instituto Nacional de Habitação (INH) para a construção 
de 1356 fogos, nos termos do disposto na clausula primeira do Acordo de Adesão. 
(Câmara Municipal do Porto, 1999, p.60).

Em 1996, servindo de complemento ao PER, foi criado o PER Família, que 
previa facilitar as famílias na aquisição de habitação própria, acelerando o processo 

de erradicação de barracas iniciado pelo PER (Antunes, 2018, p.452).
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Fig. 28 - Mário Soares, Presidências Abertas, Bragança, 1987.



Fig. 29 -  Bairro São João de Deus, Porto, 2017.
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2. Casos exemplo

2.1. Bairro S. João de Deus (1944; 2014-2017)

 Situado na Freguesia de Campanhã, o Bairro São João de Deus, foi 
construído em 1944. Promovido pelo Estado Novo, no contexto dos “bairros 
de casas económicas”, reflete alguns dos princípios formais e arquitetónicos do 
regime. Trata-se de um bairro de grande dimensão, constituído por 704 fogos, 
divididos em 144 moradias e 28 edifícios habitacionais.

 Marcado pelo crime e marginalidade, o estigma em relação ao bairro 
era crescente, chegando a ser apelidado de “Tarrafal”. Era considerado, na 
cidade do Porto, um local perigoso e a evitar. Ficou ao abandono por parte de 
responsáveis políticos durante anos, parecia esquecido, muitas vezes tornava-
se um inconveniente para o poder político. Ficou conhecido como “o “Vale 
dos Leprosos”, onde os toxicodependentes iam consumir, ressacar e, com 
frequência, morrer de overdose.”16. Em 2008, perante tamanha degradação social 
e criminalidade presentes neste bairro, Rui Rio, o então presidente da Câmara 
Municipal do Porto, dá ordem de demolição do mesmo. As pessoas foram sendo 
realojadas em Bairros próximos como o Lagarteiro e o Cerco, mas a capacidades 
destes não era suficiente para realojar todas as famílias que iriam ficar sem casas 
após as demolições. O processo das demolições marcou de forma indelével a 
população do S. João de Deus, pode ler-se em jornais “As cicatrizes ainda não 
sararam. O nome Rui Rio, por estas ruas acima, não abre sorrisos.”17. Em 2014, já 
no mandato de Rui Moreira, através da Domus Social, iniciou-se a reconstrução 
deste bairro, reabilitando as casas existentes e construindo 13 novas habitações, 
prevendo um total de 97 casas, projeto do arquiteto Nuno Brandão Costa. 

16 https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/o-bairro-s-joao-de-deus-esta-mais-calmo-mas-ha-

feridas-por-sarar-10326370.html
17 https://www.publico.pt/2016/04/22/local/noticia/bairro-de-sao-joao-de-deus-no-porto-entra-em-obras-

para-demolir-o-estigma-1729919
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A ideia da Câmara Municipal do Porto seria renovar e requalificar toda 
aquela área, tornando-a referência no país, “o plano de Rui Moreira e do seu 
vereador da habitação e ação social, Manuel Pizarro, está a fazer com que aquela 
zona, considerada “proscrita”, salte para a liderança da qualidade de vida em 
bairros de habitação social no país.”18

 O arquiteto Nuno Brandão Costa procurou readaptar as características 
positivas do projeto inicial, como os jardins que, ao longo dos tempos, foram 
sendo ocupados por construções informais e a massa volumétrica do edificado, 
conferindo-lhe uma aparência contemporânea.  Procurando o equilíbrio entre a 
topografia do passado e a paisagem, Nuno Brandão Costa, repensa o desenho 
urbanístico, deixando denotar um pensamento cuidado e racionalizado da 
organização do espaço urbano. Os interiores dos fogos das casas existentes foram 
repensados de forma a gerar espaços maiores, com maior flexibilidade de usos e 
com melhor qualidade espacial. 19

Durante a obra neste bairro ficou comprovada a importância do lugar na 
vida dos habitantes do bairro, pelo facto de estes, mesmo tendo a possibilidade de 
serem realojados noutro bairro durante a obra, preferirem ficar em contentores 
instalados na área envolvente à obra. “Por opção, os moradores do bairro manter-
se-ão a viver no local, em contentores já instalados, enquanto a requalificação 
durar, embora lhes tenha sido dada a escolha de serem mudados provisória ou 
definitivamente para outros bairros.”20 

Esta intervenção permite-nos considerar uma diferente abordagem da 
ideia de reabilitação que promove a inclusão social e territorial dos seus habitantes. 
Fazendo com que novas ideologias se desenvolvam, se revejam e proponham 
outras áreas dos compartimentos com diferentes características, promovendo a 
adaptabilidade e flexibilidade, para os diferentes ocupantes e moradores. O uso 
de um espaço livre no fogo é diferenciador, isto porque oferece a cada morador/ 
a cada família, a possibilidade de adaptar o fogo às suas necessidades e vontades, 
ao seu modo de habitar.

18 http://www.domussocial.pt/noticias-domus/neste-porto-nao-ha-lugares-proscritos-ou-a-nova-vida-do-

bairro-sao-joao-de-deus 

19     brandaocosta.com/projetos/s-joao-de-deus-phase-1

20     https://www.publico.pt/2019/03/20/local/noticia/arquitectura-entrou-bairro-reabilitou-historia-

tarrafal-1865837
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Fig. 30 - O novo Bairro São João de Deus, Porto, 2017.



Fig. 31 - Bairro Rainha D. Leonor, Porto, 2019.
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2.2. Bairro Rainha D. Leonor (1953-1955; 2018)

 Localizado na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, 
o Bairro Rainha D. Leonor foi  iniciado no ano de 1950, pela Câmara do Porto, 
liderada por José Machado Vaz, que estava determinado a reduzir o n.º de “ilhas” 
na cidade do Porto ( à data, a cidade possuía “mais de 20 mil moradias dentro 
de”ilhas”, a acolher 90 mil pessoas”21). A primeira fase terminou no ano de 1953 e 
a segunda em 1955. O objetivo era a construção de 250 habitações, mas no total 
foram apenas construidas 150, que acolheram moradores de barracas da cidade 
do Porto.

 O bairro representava, na época, um novo alento para os moradores 
que ali foram realojados, o seu êxtase era tal que logo começaram a tratar os 
espaços comuns ao seu gosto “No Rainha Dona Leonor foram realojadas pessoas 
que moravam em barracas. Como Madalena Nascimento. “Começámos logo a 
arranjar os jardins”, sublinha, recordando que havia até uma espécie de concurso 
de jardins, tal era o encanto.”22 

 No ano 2000, pelo seu elevado estado de degradação, o então Presidente 
da Câmara Municipal do Porto, Nuno Cardoso, sugere a demolição do bairro, 
causando grande revolta e preocupação aos seus habitantes, “o sentimento de 
apego ao lugar fica bem patente.”23. 

 Pouco tempo mais tarde, em 2002, essa ideia de demolição foi 
abandonada, iniciando-se as obras de recuperação dos edifícios que compõe 
o bairro. “Antecipada, porque urgente. Os primeiros trabalhos - de reparação 
dos telhados, caixas de areia, caleiras, etc. - dizem respeito às 150 habitações 
localizadas na freguesia da Foz do Douro, as “ameaçadas” por Cardoso. Prevê-
se que esta intervenção, que começou há cerca de um mês, dure cerca de 50 
dias, com custos para a Empresa Municipal de Manutenção de Equipamentos e 
Infraestruturas (EMMEI) na ordem dos 124 mil euros. Os restantes 100 fogos, 
que pertencem à freguesia de Lordelo, ficam para uma fase posterior.”24.

21   https://www.publico.pt/2002/12/15/jornal/bairro-rainha-dona-leonor-celebra-50-anos-177612
22   https://www.publico.pt/2002/12/15/jornal/bairro-rainha-dona-leonor-celebra-50-anos-177612

23   https://www.publico.pt/2002/12/15/jornal/bairro-rainha-dona-leonor-celebra-50-anos-177612

24   https://www.publico.pt/2002/12/15/jornal/bairro-rainha-dona-leonor-celebra-50-anos-177612



96

 Já no mandato de Rui Moreira, pelas mãos do seu vereador com o pelouro 
da Habitação e Ação Social, Manuel Pizarro, nasce um projeto ambicioso e inovador, 
no país, de reconstrução do bairro. Um projeto que não arrecadou custos para a 
Câmara Municipal do Porto, isto porque os custos foram assumidos por privados, 
em troca de metade do terreno para construção de habitação para investimento. 
Ou seja, “o Município dividiu o terreno em dois, subiu ligeiramente o índice de 
construção (equiparando-o ao de outros terrenos na zona, em consonância com 
o definido no PDM - Plano Diretor Municipal) e autorizou o privado vencedor 
do concurso a usar parte do terreno para construir habitação para venda.”25. Isto 
permitiu a total reconstrução do bairro, com 70 fogos de elevada qualidade, em 2 
edifícios, para as 50 famílias que ali habitavam, conseguindo assim, a permanência 
de todos os moradores naquele lugar, com rendas sociais. Este projeto tinha a 
ambição de  criar na cidade do Porto, “o melhor bairro municipal do país, o 
primeiro a obter classificação energética A+”26. 

25 http://www.porto.pt/noticias/bairro-rainha-dona-leonor-ja-tem-andar-modelo-e-em-breve-recebe-os-

moradores

26 http://www.porto.pt/noticias/bairro-rainha-dona-leonor-ja-tem-andar-modelo-e-em-breve-recebe-os-

moradores

Fig. 32 - Antigos blocos, recuperados em 2002, Porto, 2019.
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Fig. 33 - A nova vida no Bairro Rainha D. Leonor, Porto, 2019.
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  Em outubro de 2018, o Presidente da Câmara Rui Moreira afirmou “A 
reação dos moradores tem sido “muito positiva”, pois “logo que o projeto foi 
apresentado as pessoas ficaram muito satisfeitas. E depois temos um promotor 
que vive aqui ao lado, que conhece as pessoas, que vem cá quase todos os dias, 
que atende aos pedidos que são feitos. E, quando assim é, as coisas correm bem”, 
afirmou hoje Rui Moreira, durante a apresentação do andar-modelo.”27, esta 
afirmação denota que houve durante o processo uma preocupação de auscultação 
dos desejos e pretensões daqueles que iriam habitar a nova obra e que isso terá 
sido um dos fatores que levou a uma fácil aceitação por parte da população e que 
conferiu maior sucesso a este projeto.

 Uma solução que trouxe maior qualidade de vida aos moradores do 
bairro Rainha D. Leonor e que poderá servir de exemplo, para projetos futuros 
na cidade do Porto. No entanto, Rui Moreira alertou que este tipo de projetos 
têm algumas limitações, “Para que este negócio seja possível - porque isto é 
um negócio da Câmara - é sempre preciso que a parte que pode ser cedida ao 
privado tenha um valor comercial que compensa a construção de habitação social. 
E isso tem de ser visto caso a caso, pontualmente. Também tem de ser visto em 
termos daquilo que é o PDM.”28. 

Este projeto, apesar de concretizado com sucesso, dá-nos conta das 
dificuldades políticas que subsistem neste tipo de contratos, com vista à integração 
de privados no investimento público. Tendo em conta as palavras de Rui Moreira, 
percebemos que existem algumas entraves na aplicação desta solução, noutros 
lugares da cidade ou noutros territórios. 

Em notícia do jornal Público, do dia 27 de maio de 2019, evidencia-se 
a qualidade desta reconstrução,  afirmando “No Rainha D. Leonor, quem não 
conhece a história do bairro não distingue os dois novos blocos habitacionais dos 
condomínios de luxo.”.29

27 http://www.porto.pt/noticias/bairro-rainha-dona-leonor-ja-tem-andar-modelo-e-em-breve-recebe-os-

moradores

28 http://www.porto.pt/noticias/bairro-rainha-dona-leonor-ja-tem-andar-modelo-e-em-breve-recebe-os-

moradores
29  Jonarl Público,  27 de maio de 2019, p.24.
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Fig. 34 - O novo bairro, o bairro antigo, o recuperado em 2002 e a Foz do Rio Douro, Porto, 2019.



Fig. 35 - Bairro da Bouça, Porto, 2015.
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2.3. Bairro da Bouça, Porto. (1973-1976; 2006) 

Pós 25 de Abril de 1974, inicia-se o mais motivador processo 
revolucionário e inovador entre jovens arquitetos e a população mal alojada. - O 
Serviço Ambulatório de Apoio Loca (SAAL). 

 O Bairro da Bouça, iniciado antes de 1974, advém do Fundo de Fomento 
de Habitação, mas mais tarde, com a formação da Associação de Moradores da 
Bouça, em 1974, e com a brigada SAAL, o projeto é integrado no processo SAAL. 
É a partir daí que Álvaro Siza inicia as discussões com os futuros habitantes do 
bairro, sobre o projeto para o bairro, condição incontornável do processo SAAL.

 Já existia um terreno previsto para a sua construção quando integra o 
programa SAAL. Seria, à época, uma das áreas da cidade onde residiam pessoas 
em condições muito pouco dignas, uma área de habitantes pobres. Estes mesmos 
habitantes, são quem, pós 25 de Abril de 74, se organiza em associações para 
lutarem pelo seu direito à casa e ao lugar, “organizaram-se em associações para 
reivindicarem o direito a uma habitação condigna e sobretudo, a manterem-se 
no local que habitavam à gerações.” (AAVV, 2017, p. 126). Esta é aliás, uma das 
características que garantiu um grande sucesso ao projeto SAAL, o respeito e a 
preocupação pelo direito ao lugar, pelas raízes emocionais, pelo “bairrismo”, pelas 
relações de vizinhança. 

 Outro fator que contribui para o sucesso deste projeto, foi a participação 
ativa da população no processo de pensamento das habitações. A partir do 
momento em que o Bairro da Bouça passa a pertencer ao SAAL, Álvaro Siza 
inicia reuniões com os futuros moradores de forma a entender os seus anseios, 
vontades, modos de habitar, de viver, relações de vizinhança e de organização 
familiar. “A Associação de Moradores da Bouça integrou-se, assim, no processo 
SAAL, passando a ter como arquiteto Álvaro Siza. Este, de imediato, iniciou em 
processo de discussão, com os novos potenciais moradores, sobre o projeto que 
já tinha delineado. A participação daqueles era uma exigência do processo. Os 
projetos deviam ter a sua aprovação. O cliente já não era indiferenciado.” (AAVV, 
2017, p. 126).

 O próprio arquiteto Álvaro Siza relatou, no lançamento do livro “S. Vitor. 
Cidade participada: Arquitetura e Democracia”, no Auditório Fernando Távora da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em tom saudoso alguns dos 
episódios das reuniões com os moradores. O arquiteto referiu que muitas vezes 
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existiram momentos tensos de discussão, o que demonstrava que a população 
estava verdadeiramente empenhada e interessada no processo a vários níveis.    
Álvaro Siza afirmou nessa mesma conferência “ O que queriam discutir não era 
só a relação entre a cozinha e a sala, as arrecadações, os armários, neste processo 
SAAL, rapidamente, circunstancias da organização das associações e da evolução 
política da cidade, a discussão passou para a cidade de uma maneira muito direta 
e muito simples, por exemplo, equipamentos,…, onde se faziam este ou aquele 
equipamento.”, demonstrando também, que no tratamento destes projetos 
existia a consciência de cidade no conjunto e o tratamento dela foi também feito 
em conjunto com as perspetivas do habitantes. O Bairro da Bouça demonstra de 
forma notória este tratamento da relação entre o bairro e a cidade.

 O arquiteto teve também em conta, para os seus projetos do SAAL, 
o modo de habitar e as relações de vizinhança e de lugar das “ilhas”. Sendo 
que grande parte dos futuros habitantes do bairro viriam de “ilhas”, pareceu-
lhe fundamental não romper com os hábitos e costumes destes. É facilmente 
percetível esse esforço de Álvaro Siza no Bairro da Bouça, pela organização em 
torno do pátio comum, e pelos variados sistemas de articulação e acesso aos 
diversos apartamentos. É notória a forma como relaciona essa aproximação ao 
modo de viver na “ilha” com uma arquitetura capaz de interpretar o modelo 
urbano da tradição moderna e garantir ao lugar espaços de qualidade e dinâmicos.
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Fig. 36 - Pátio comum e as suas dinâmicas, Bairro da Bouça, Porto, 2015.
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Dos quatro blocos habitacionais e diversos equipamentos previstos 
em projeto, foram construídos apenas dois blocos organizados em quatro 
pisos. De sistema estrutural simples, com recurso a materiais económicos, mas 
demonstrativo de qualidade construtiva. As fachadas ritmadas, revelam a sua 
expressão volumétrica através de cores fortes.

 O projeto atravessou inúmeros obstáculos e apesar da grande união 
e perseverança da associação de moradores, a construção da primeira fase do 
bairro foi interrompida pouco depois do seu início. Só em 2006, 35 anos depois, 
a Câmara Municipal do Porto concluiu a obra, sob a orientação do arquiteto Siza 
Vieira. Tendo sido vendida em hasta pública a baixo valor.

 O processo de auscultação dos moradores revelou-se realmente eficaz. 
Sendo, para os dias de hoje, um dos melhores exemplos daquilo que deverá ser 
feito em matéria de habitação pública. O lamentável curto espaço de tempo de 
execução destes projetos leva a que não possamos ter uma perfeita noção das 
suas reais potencialidades, mas o facto de a tão curta (1974-1976) experiência ter 
demonstrado real sucesso, deverá ser já um ótimo indicador daquilo que poderia 
ter sido ou poderá ser um processo SAAL completo.
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Fig. 37 - Rua da Boavista, Bairro da Bouça, Porto, 2015.



          Fig. 38 - Cooperativa de Aldoar, Porto, 2019.
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2.4. Cooperativa de Aldoar 

 O 25 de Abril de 1974 estimulou os fortes associativismos da população, 
o que atingiu também as cooperativas. Após os decretos-lei 730/74, 73A/74 e 
265/76 e até 1978, constituíram-se grande parte das cooperativas de habitação. 
Na cidade do Porto, existiam 19 cooperativas, 61 complexos habitacionais, 4628 
fogos e cerca de 14.000 habitantes residentes (Câmara Municipal do Porto, 
1999, p.55). As cooperativas representaram, na cidade do Porto, um importante 
elemento para a classe média, que não era abrangida pela atribuição de casas pelo 
município.

 Projetada para a Cooperativa Sache Ceta e Nova Ramalde, em 1979, 
pelo arquiteto Manuel Correia Fernandes, a Cooperativa de Aldoar é um dos 
projetos que melhor sintetiza a relação do programa com a cidade, procurando 
uma aproximação aos valores tradicionais da cidade. Este bairro protagoniza o 
entendimento daquilo que poderá ser o bairro e a sua relação com a cidade o 
que é percetível no tratamento cuidado e organizado dos espaços exteriores e 
a articulação com os arruamentos que rodeiam. Os arruamentos em quadricula, 
e a alameda definem o quarteirão, os blocos e os espaços coletivos, criando uma 
certa dinâmica e ordem urbanística. É facilmente percetível a distinção entre o 
que é público e o privado. Correia Fernandes não foi alheio às questões sociais, 
como as relações comunitárias, as relações de vizinhança e privadas, recuperando 
alguns dos valores tradicionais da cidade para a conceção dos espaços exteriores 
e comuns.

 Construída numa área, à época, ainda pouco urbanizada da cidade, mas 
em constante crescimento, a cooperativa de Aldoar denota o cuidado que o 
arquiteto Correia Fernandes teve em privilegiar o habitante em detrimento do 
automóvel. É percetível uma subida da cota nos arruamentos de acesso às garagens 
dos moradores. Estes mesmos são de um só sentido, permitindo uma faixa estreita 
o que evita que os automobilistas possam andar a grandes velocidades. Com isto 
o arquiteto pretendia dar uma maior segurança aos habitantes, assim como maior 
conforto. Existe também uma transição de pavimento nos arruamentos incluídos 
no conjunto da cooperativa, obrigando mais uma vez os automóveis à redução 
da velocidade quando circulam entre os vários blocos do bairro. De notar, ainda, 
o cuidado desenho dos passeios e linhas arborizadas, privilegiando a qualidade de 
vida dos moradores. 
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No interior dos fogos é privilegiada a versatilidade de usos e de organização 
do espaço, assim como a adaptação a diversos modos de habitar, pelo facto de 
este vir a ser entregue a diferentes tipos de famílias. 

 Com recurso a poucos materiais (tijolo, betão, madeira e ferro), o projeto 
adquire uma linguagem de muita expressividade e um caráter exclusivo, mas subtil 
na paisagem.

 Um projeto premiado e inovador, destacando-se o que diz respeito às 
questões de tratamento do espaço urbano e comum, esta obra do arquiteto 
Manuel Correia Fernandes continua a caracterizar aquilo que pode e deverá ser 
feito em matéria de habitação pública. Um projeto agregador de vários planos da 
cidade, que os combina e conjuga de forma coerente, promovendo a qualidade 
de vida dos habitantes daquela cooperativa e desenvolvendo uma ideia de cidade 
e de espaço urbano.

Fig. 39 - Garagens, Cooperativa de Aldoar, Porto, 2019.
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Fig. 40 - Transição de cotas e pavimentos, Cooperativa de Aldoar, Porto, 2019.





IV. Políticas de Habitação Pública – Uma Nova Agenda
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1. Enquadramento - Desafios para uma Habitação Pública 

As políticas de habitação, como foi possível verificar nas análises anteriores, 
nem sempre tiveram a mesma atenção no debate político nacional.

O 25 de Abril de 1974, foi um momento de viragem da sociedade 
portuguesa e um fator decisivo para tornar o acesso à habitação num direito 
constitucionalmente previsto. E, se por um lado, a instauração de um regime 
democrático foi essencial para fornecer um conjunto de respostas urgentes e 
alterar os padrões de qualidade de vida da população, por outro lado, hoje, as 
necessidades e os desafios na habitação alteraram-se, o que requer uma nova 
abordagem a esses mesmos problemas.

Desde o final do século XX até ao ano 2013, Portugal viveu um período 
de estagnação, no que diz respeito a políticas sociais de habitação, “as políticas 
sociais de habitação eram um tema congelado no tempo e as políticas de habitação 
social, em particular, uma memória longínqua dos anos 90” (Antunes, 2018, 
p. 524). Não querendo isto dizer que todos os problemas estivessem, àquela 
época, erradicados. Existem uma série de problemas estruturais em matérias 
de habitação, em Portugal, que ainda hoje estão por tratar, nomeadamente o 
“Acesso à habitação por parte da população; equilíbrio entre os vários segmentos 
de ofertas habitacionais e na funcionalidade global do sistema; Qualificação do 
edificado e coesão socio territorial.” (“Para uma nova geração de políticas de 
habitação”, 2017, p.3)

Portugal atravessou um momento particularmente crítico na última 
década, a crise económica e financeira de 2008, que se estendeu até ao ano 
de 2012 e que ainda hoje faz sentir as suas repercussões.  Foi um período 
austero, de cortes nos rendimentos familiares, nas prestações sociais, pensões 
e de desinvestimento público, que levou a uma devastação social no país. O 
número de desemprego, fundamentalmente jovem aumentou, o risco de 
pobreza era iminente, acentuavam-se as desigualdades. Este período reproduziu 
fortes consequências no que à habitação diz respeito. Muitos foram aqueles que 
se viram com dificuldade ou impossibilidade de pagar empréstimos/ créditos 
habitação, perdendo a sua casa, sendo que em alguns casos, a dificuldade passava 
pelo pagamento de contas de água, eletricidade ou gás, serviços essenciais à 
habitabilidade. Na população mais jovem, o desemprego e a precariedade laboral, 
dificultaram o arrendamento ou a aquisição de habitação própria, tendo como 
consequência o atraso na sua emancipação, deixando, no plano europeu, os jovens 
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portugueses, com os processos mais tardios de autonomização pessoal.

Em 2012, “a gentrificação, o alojamento local e a tristificação” (Antunes, 
2018, p.524), começam a surgir como problemáticas à habitação. Ao mesmo 
tempo, a liberalização da lei do arrendamento, vem acentuar as consequências 
destes fenómenos, provocando despejos de centenas de habitantes dos centros 
históricos. 

Se no passado a habitação social surge, em determinantes e decisivos 
momentos da história, como processo de resolução imediata de um problema 
social, da população mais pobre, desfavorecida e precária, hoje, em Portugal, o 
desafio apresenta-se muito diferente e bem mais complexo. Além das disfunções 
estruturais, há uma série de desafios conjunturais que importa tratar. O mais 
evidente, estará nos novos e modificados modos de habitar, influenciados quer 
pela evolução tecnológica, quer pelas novas dinâmicas e relações familiares, quer 
pelo abandono de uma mentalidade profundamente católica e conservadora. Se 
anteriormente a habitação social procurava oferecer respostas que servissem uma 
massa populacional, com soluções muito semelhantes ou até mesmo iguais, como 
se se tratasse de um sistema de produção em série, hoje verificamos que isto 
não se adequa aos novos tempos. A diversidade humana e de modos de viver em 
família existentes em Portugal, pós período de repressão, introduziu variadíssimas 
exigências, muito distintas de família para família (por exemplo, o aumento do 
número de agregados monoparentais). Para além de que, se antes as relações de 
mobilidade fundamentais se prendiam com a deslocação casa-trabalho, trabalho-
casa, hoje as exigências devem ir para além disso, a relação da habitação com a 
mobilidade e consequentemente com a restante cidade, deverá ser pensada num 
conceito mais amplo, com todos os serviços públicos a funcionarem em conjunto, 
integrando, assim, o projeto na cidade. Revela-se fundamental o pensamento de 
uma habitação mais inclusiva, de forma a adequar a habitação a quem a irá ocupar 
e às suas necessidades, quer de habitabilidade quer de relação com o restante 
território.

Outro grande desafio será a população a que se destina. Foi possível 
averiguar que, ao longo dos tempos, a habitação social, foi sendo pensada para 
as classes mais pobres da sociedade. Atualmente assistimos a uma alteração de 
paradigma, e não só essas classes desfavorecidas são afetadas pelos problemas 
de carência de habitação adequada. Também os mais jovens, a classe média e até 
os mais idosos se vêm na impossibilidade de aceder a uma habitação adequada – 
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quer pelo baixo poder de compra, provocado por condições laborais precárias ou 
pensões reduzidas, quer pela forte pressão imobiliária, a que os grandes centros 
urbanos estão sujeitos. Cenário este provocado pelo aumento da atração turística 
do nosso país, que levou à gentrificação30 destas áreas, aumentando excessivamente 
os custos imobiliários. - A acrescer o facto de durante a crise económica de 
2008-2012, o número de pessoas inseridas em situação de vulnerabilidade ter 
aumentado de forma considerável.

Durante a crise económica de 2008 assistiu-se a um aumento significativo 
da emigração da população portuguesa (principalmente a geração mais jovem). 
Emigrantes esses a quem o Estado deve criar as condições necessárias para que 
possam regressar ao seu país de origem, incluindo em matéria de habitação.

A atualidade traz outros e novos desafios às políticas de habitação, 
exigindo uma reflexão ampla de várias disciplinas designadamente no que diz 
respeito à matéria de sustentabilidade e otimização dos recursos.

Os desafios da atualidade permitem afirmar que, o conceito de “Habitação 
Social”, enquanto projeto de resolução dos problemas habitacionais das classes 
mais vulneráveis, revela-se um conceito estrito, limitado, desadequado e que não 
corresponde às exigências que o contexto social atual nos impõe. Manifesta-
se fundamental, uma mudança de paradigma, na forma de pensar políticas de 
habitação. É necessário partir para uma abordagem mais alargada, em que a 
habitação promovida pelo Estado deva ser pensada de forma Universal e não 
apenas para uma parte da população. Atualmente o que está em causa é garantir 
a todos os cidadãos, sem exceção, o acesso a uma habitação adequada, onde 
possam viver com dignidade e qualidade, construírem uma vida estável, com a 
criação de instrumentos de multiplicação da oferta pública e privada, beneficiando 
um número cada vez maior de pessoas, numa ótica de otimizar e maximizar a 
utilização dos recursos públicos.  Atingindo uma maior coesão social e territorial, 
melhor saúde física e psicossocial.

30 ”processo de transformação e valorização imobiliária de uma zona urbana, que acarreta a substituição 

de tecido socioeconómico existente (geralmente constituído por populações envelhecidas e com pouco 

poder de compra, comércio tradicional, etc.) por outro mais abastado e sem condutas de pertença ao lugar.” 

(Dicionário da Língua Portuguesa, 2018, Porto Editora.)



116

2. “Nova Geração de Políticas de Habitação”

As políticas sociais, designadamente, a habitação pública, ocupam 
atualmente o debate político nacional. Essa discussão, promovida na Assembleia 
da República, coloca o Governo, autarquias locais, a sociedade civil e diversas 
entidades, a debater e a refletir a problemática da habitação, não só como um 
problema da população mais carenciada, mas também um problema da classe 
média e dos mais jovens.

A Secretaria de Estado da Habitação, Ana Pinho, apresentou em 2017, um 
plano estratégico designado por “Uma Nova Geração de Políticas de Habitação”. 
Este plano do Governo pretende, em primeiro lugar, “ dar resposta ás famílias que 
vivem em situação de grave carência habitacional”, em segundo lugar “garantir o 
acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado”, em terceiro lugar 
“criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao 
nível do edificado e do desenvolvimento urbano”, e em último lugar, “promover 
a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais”. (“Para 
uma nova geração de políticas de habitação”, 2017,p.4). 

A implementação dos projetos, só será possível, com o envolvimento e 
estreita colaboração entre a administração central, as autarquias locais, o setor 
privado e cooperativo, que desenvolvem uma relação de proximidade com as suas 
populações, bem como, o conhecimento dos seus territórios, permitindo uma 
melhor gestão e utilização dos recursos. Mas, existe também uma ambição maior, 
a convergência com a União Europeia. Há uma mudança clara na abordagem à 
habitação, por este plano estratégico, “pretende-se passar de um modelo dirigido 
essencialmente para uma população mais desfavorecida, para um modelo que 
tem como universo potencial de beneficiários, todos os agregados familiares em 
falha de 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.”. (“Para uma nova 
geração de políticas de habitação”, 2017,p.4). Significa isso alargar o âmbito da 
política de habitação. 

Paralelamente à apresentação do documento “Novas Geração de Políticas 
de Habitação”, foi realizado um “Levantamento Nacional das Necessidades de 
Realojamento Habitacional”, envolvendo as autarquias locais e o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), com o intuito de identificar as famílias 
com graves carências a nível da habitação (Antunes, 2018, p.525).
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O XXI Governo Constitucional propôs criar instrumentos que promovam 
uma política de reabilitação e arrendamento, centrando o objeto de definição e 
atuação nas pessoas e não no edificado.

Fig. 41 - “Articulação entre missão, princípios e objetivos” - “Para uma Nova Geração de Políticas de Habitação”.
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Para cumprimento dos objetivos e das metas a atingir, o Governo destaca 
importantes programas como o PER e o PROHABITA que contribuíram, num 
certo contexto de precariedade habitacional, para resolver o problema de muitas 
famílias em vários municípios do país. Estes programas foram sofrendo alterações 
nos seus regimes jurídicos, de forma a abrangerem outros domínios, no âmbito da 
habitação. No entanto, as mudanças cirúrgicas aos programas referidos, não foram 
suficientes para o conjunto de respostas necessárias a dar, “a rigidez do âmbito e das 
condições de acesso àqueles programas determinaram a ausência de uma resposta 
a um leque significativo de situações de grave carência habitacional (…) novos casos 
de residência em edificações precárias e a necessidade de alojamento urgente e 
temporário”. (“Para uma nova geração de políticas de habitação”, 2017, p.14).

Importa ainda salientar que, neste plano estratégico é evidenciada a 
preocupação com a degradação dos bairros habitacionais de cariz público, que 
fomentam a exclusão social e demonstram a forma indigna como muitas famílias 
ainda vivem no século XXI. 

Para responder aos desafios que a sociedade portuguesa enfrenta foram 
desenhados alguns instrumentos de apoio adequado às famílias, reforçando a oferta 
pública de rendas acessíveis e reabilitando os parques habitacionais degradados, 
entre outros. Sublinham-se os seguintes programas: 

1. 1º Direito – Programa de Apoio ao Direito à Habitação
Este programa surgiu para substituir o antigo Programa Especial de Realojamento 
(PER) e o Programa Habita. Tem como objetivo dar uma resposta ás famílias mais 
vulneráveis e mais carenciadas, através de apoio financeiro público, em articulação 
com as autarquias locais e IPSSs31, para melhor definição e gestão dos pedidos de 
apoio. 

De acordo com a notícia do jornal Público, de 27 de maio de 2019, “Este ano, o  
Governo tem 40 milhões de euros para o 1.º Direito, o que dá para apoiar 1300 
famílias, ou seja, pouco mais de 5% das 26.000 identificadas. Segundo o Ministério das 
Infra-Estruturas e da Habitação, até agora, 91 municípios manifestaram interesse em 
integrar as  ELH32 e 169 municípios em cadidatarem-se ao 1.º Direito.”.33

31 Intituições Particulares de Solidariedade Social.

32 Estratégias Locais de Habitação.

33 Jornal Público, de 27 de maio de 2019.
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2. Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente
O programa visa garantir alojamento imediato e temporário às famílias, que, 
de forma imprevisível, foram vítimas de danos irreparáveis nas suas habitações, 
devido a catástrofes naturais, ou outros eventos de natureza extraordinária.

3. Programa de Renda Acessível 
Este regime de arrendamento pretende promover o acesso ao arrendamento com 
preços acessíveis. É um programa que tem vantagens fiscais e fornece garantias 
em termos de segurança no pagamento das rendas. Trata-se de um projeto que 
serve de complemento aos programas municipais de apoio ao arrendamento.

4. Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE)
Este fundo tem como objetivo a reabilitação de imoveis do Estado, com vista 
ao aumento de oferta pública de habitação e promoção do arrendamento de 
imóveis.

5. Programa Porta 65 Jovem
Face os constrangimentos da geração jovem, nomeadamente no que diz 
respeito à sua emancipação, este programa pretende apoiar financeiramente o 
arrendamento de habitação permanente para jovens, com idades compreendidas 
entre os 18 anos e os 35 anos.

6. Programa “Da Habitação ao Habitat”
Corresponde a um programa que pretende repensar a forma de intervenção nos 
parques habitacionais públicos, ou seja, promover a coesão e integração social 
e territorial dos mesmos, com base em projetos experimentais adaptados ás 
realidades locais.

7. Porta ao lado – Programa de informação, encaminhamento e 
acompanhamento de proximidade para acesso à habitação
Programa que pretende apoiar as famílias através da informação, encaminhamento 
e acompanhamento de proximidade para acesso à habitação.



8. Programa de Mobilidade Habitacional
Visa facilitar a mobilidade habitacional das famílias residentes nos parques 
habitacionais públicos com vista à coesão social e territorial.

Muitos destes programas, aqui mencionados a título exemplificativo, têm um 
período de existência ainda muito curto, não sendo, por isso, possível uma análise mais 
aprofundada e substantiva sobre os seus efeitos. No entanto, este plano estratégico 
do XXI Governo Constitucional, tem o mérito de pensar globalmente o tema da 
habitação e de atuar de forma localizada, procurando responder ao maior número de 
desafios que a sociedade portuguesa enfrenta. Concretamente: o acesso à habitação 
para todos os cidadãos, combate à pobreza, emancipação jovem, reabilitação e 
crescimento sustentável das cidades, os desafios ambientais, entre outros.



121

3. Projeto Lei de bases da habitação

Em 23 de Abril de 2018, o Partido Socialista, através da deputada Helena 
Roseta, entregou na Assembleia da República o projeto de lei n.º 843/XIII que 
cria a Lei de Bases da Habitação. A aprovação deste projeto poderá ser, um dos 
grandes legados da democracia às gerações vindouras, que terão pela primeira 
vez uma lei que define os princípios orientadores e estratégicos das políticas 
públicas para a habitação.

O Estado, em particular administração central e local, perante esta lei, 
assume o seu papel social, de garantir que todos os cidadãos têm direito a uma 
casa, dando substância à já prevista norma do artigo 65.º da Constituição da 
República Portuguesa.

A Lei de Bases da Habitação, independentemente das alterações e 
contributos que possam advir dos sucessivos debates parlamentares e audições, 
irá transformar a conceção de habitação social para uma conceção de largo 
espectro e universal – Habitação Pública.

A propósito deste projeto de lei, a Secretária de Estado da Habitação, 
Ana Pinho, numa audição no parlamento, no âmbito do grupo de trabalho, teve 
oportunidade de afirmar “A lei de bases da habitação deve ser para todos e não 
só para os mais carenciados”34.

O projeto de lei encontra-se a seguir os tramites normais, tendo 
em discussão pública, mantendo-se em discussão no parlamento através da 
Comissão competente, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, 
Descentralização, Poder Local e Habitação na qual se constituiu o grupo de 
trabalho.35 No processo de apreciação na especialidade, já foram ouvidas várias 
entidades, existindo propostas de alteração ao projeto de lei do Partido Socialista 
(PS). Em 15/10/2018 o Partido Comunista Português (PCP) apresentou o projeto 
de lei n.º 1023/XIII e em 21/12/2018 o Bloco de Esquerda (BE) apresentou o 
projeto de lei n.º 1057/XIII, ambos sobre a criação da Lei de Bases da Habitação. 

34 www.dinheirovivo.pt%2Feconomia%2Flei-de-bases-da-habitacao-deve-ser-para-todos-e-nao-so-

para-mais-carenciados%2F%3Ffbclid%3DIwAR1vxiXgq

35 h t tps : / /www.par l amen to .p t /Ac t iv idadePar l amen ta r /Pag inas /De ta lhe In ic i a t iva .

aspx?BID=42502&fbclid=IwAR1MZJE-hw_Y-Aixw87wOhBeCO_1qNqpMh5arsQyQri1bNOxmngRnnuTo6I
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A votação final está agendada para o final de maio de 2019.36

Os autores do projeto de lei n.º 843/XIII pretendiam que a discussão se 
fizesse de forma aberta, transparente e participada.

A coordenadora do grupo de trabalho sobre a habitação na Assembleia 
da República, Helena Roseta, afirmou no debate quinzenal, em 2017, que “Existe 
uma lei de bases para a educação, para a saúde, o ambiente ou a cultura. Mas 
não para a habitação. O nosso objetivo é pegar no artigo 65.º da constituição e 
desenvolvê-lo para que a habitação não fique sujeita a este vazio legal (…). Dou 
um exemplo: hoje diz-se que a habitação é competência do Estado e da autarquia, 
mas pergunta-se o que faz o Estado e o que fazem as autarquias e ninguém sabe 
responder.”37.

Tal como fora afirmado pela autora do projeto, “o projeto apresentado 
não pretende colidir com o plano estratégico do Governo, “Nova Geração de 
Políticas de Habitação”, mas antes uma lei que reforça e complementa todos os 
instrumentos que possam ser criados.”38.

No que diz respeito ao Projeto Lei n.843/XIII do PS, importa destacar a 
intenção de se criar uma estratégia nacional de habitação, aliada a um programa 
local de habitação. Verifica-se ainda o intuito de privilegiar a reabilitação; a criação 
de um novo regime especial de fixação de renda; a proteção dos cidadãos 
face aos despejos, quando esteja em causa a primeira habitação; o acesso ao 
arrendamento; a possibilidade de criação dos subsídios de renda; os mecanismos 
de compensação financeira aos proprietários; a penalização da especulação das 
habitações abandonadas, são algumas das propostas que se apresentam no 
documento inicial.39 

O projeto de lei n.º 1023/XIII do PCP, consagra a ideia da responsabilidade 

36 https://www.helenaroseta.pt/participacao/leisemconstrucao/000286,000006/index.htm?t=lei-de-

bases-da-habitacao&fbclid=IwAR13KJAY9R2e0XT8uL_QLrM9LDc81JimG1mus_QjRhk0aZSJmDiIc9KgQlw

37 https://expresso.pt/economia/2017-04-29-Vem-ai-a-Lei-de-Bases-da-Habitacao?fbclid=IwAR1YrXS

Ol4XkRmdMq1vgXKr5SGxv38hoOH2eB63kLjNCfU5yb3GiGz5U-Ak#gs.e3bo07

38 https://www.publico.pt/2018/04/20/economia/noticia/lei-de-bases-reforca-papel-do-estado-e-sacrifica-

propriedade-privada-1811017?fbclid=IwAR08Ys-SF2P6wA99UxGu__Ef1zySB1nRrVpiRFmrOTulren2LSl0N-

MNAVg

39 https://www.publico.pt/2019/01/03/economia/noticia/conheca-tres-projectos-lei-bases-habitacao-

1856567?fbclid=IwAR1skvHK48ec7P8BBLHt87R0SqR7dHcgR8JHYLIfhkTiNI5yOaG2Buo-wvo
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única do Estado na promoção da habitação; defende a utilização dos edifícios 
públicos, dirigidos a programas de arrendamento; a posse administrativa pelo 
estado sobre habitações devolutas, sem motivo justificativo; a proteção da 
residência de família no que diz respeito à impenhorabilidade da primeira habitação 
e estabelece ainda que os municípios devem estabelecer cotas destinadas à 
ocupação obrigatória, em regime de arrendamento. 39

No que concerne ao projeto de lei n.º1057/XIII do BE, defende a criação 
de um Serviço Nacional de Habitação, que terá de estabelecer plano de ação e 
programas a implementar e define a função social do Estado. Relativamente ás 
habitações devolutas, a sua proposta é semelhante à dos outros projetos, bem 
como a proposta de impenhorabilidade de casa de morada de família, podendo 
satisfazer o crédito através da entrega da habitação.39

 Ao longo deste processo foram apresentadas propostas de alteração do 
projeto Lei n.º 843/XIII, designadamente de iniciativa do Partido Social Democrata, 
como o desbloqueio da venda de prédios de herdeiros desavindos, agilizando os 
processos; atribuição de subsídios de rende a famílias carenciadas e utilização de 
imoveis devolutos do Estado para habitação, entre outros. Algumas associações 
de proprietários evocaram a inconstitucionalidade da requisição temporária de 
casa injustificadamente devolutas ou degradadas. E instituições bancárias que 
afirmaram que “se a Lei de Bases avançar, vai acabar como mercado de crédito à 
habitação”40.

 Podemos confirmar que estamos perante uma das maiores transformações 
de que há memória desde o 25 de abril de 1974, em matéria  legislativa, no que 
diz respeito à habitação. É verdade, que o caminho a percorrer é bastante, para 
a sua consolidação, mas o trabalho que se desenvolveu até aqui não deverá ser 
desperdiçado. Existe vontade política e popular para fazer deste projeto, a lei de 
habitação que há muito os portugueses almejam. 

40 https://expresso.pt/sociedade/2019-02-12-Proprietarios-consideram-inconstitucionais-propostas-para-Lei-de-Bases-

de-Habitacao?fbclid=IwAR2FpRMXo0O3eCWCyKxaF0o0rus8UQWnqHJN6NXvwAGECsHlcQ2P018qIGI#gs.e3c0mk





V. Considerações Finais 
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No decorrer da análise histórica deste trabalho, foi possível perceber que 
a habitação e a cidade foram ocupando o debate político, adquirindo diferentes 
graus de importância, conforme a conjuntura política, social, económica e 
financeira.

Em Portugal, a época do Estado Novo deixou o país perante grandes 
dificuldades em matéria de habitação e o período pós 25 de Abril de 1974, 
revelou-se fundamental na resposta rápida e imediata à carência de habitação 
digna em Portugal. Não ficaram, no entanto, resolvidas todas as problemáticas 
existentes. Durante vários anos (desde meio dos anos 90 até 2013) as questões 
da habitação, ficaram esquecidas no debate político do nosso país.

Hoje, após uma crise económica e financeira profunda, perante uma 
revolução tecnológica, um mundo global e uma Europa aberta, os desafios que se 
apresentam em matéria de habitação são múltiplos e renovados.

A gentrificação provocada pelo aumento exponencial do turismo em 
Portugal, é um fenómeno transformador das dinâmicas das grandes cidades 
portuguesas, como Porto e Lisboa, e que afeta, diretamente as questões da 
habitação.  

Se no passado a habitação social surgiu para resolver questões de carência 
e miséria, hoje o seu âmbito deve ser mais alargado, procurando dar resposta a 
uma multiplicidade de problemas. 

Pela primeira vez, desde o período pós-Revolução de Abril, a habitação 
está no centro do debate político nacional, com a discussão do Projeto de Lei de 
Bases - que deverá ser discutido e votado, na Assemblia da República, a partir do 
dia 5 de junho41, após a finalização desta dissertação. - Uma discussão que tem 
como ponto de partida cumprir o texto consagrado na Constituição da República 
Portuguesa, com vista a criar um conjunto de regras gerais e princípios para a 
habitação. Neste longo debate, há um aspeto onde existe particular consenso: o 
reforço da função social do Estado.

Também na cidade do Porto, as questões da habitação estão na ordem 
do dia. O processo de gentrificação, provocado pelo aumento turístico na cidade, 
levou a Câmara Municipal a procurar a Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto, para em conjunto estudarem  a  promoção de políticas que visem 

41 https://www.publico.pt/2019/05/28/economia/noticia/ps-volta-pedir-adiamento-votacao-indiciaria-

lei-bases-habitacao-1874393



o reforço da identiade da cidade e dos seus habitantes, assim como resolver 
problemas, permitindo a fixação da população na cidade, mais concretamente no 
seu centro histórico. É consciente a urgencia em cuidar da cidade do Porto, não 
permitindo a extinção dos seus mais antigos  e identitários modos de habitar (dos 
quais a “ilhas” são parte constituinte).

O maior desafio que se impõe na resolução da problemática da habitação, 
é a urgência de que a habitação promovida pelo Estado, ou serviços públicos, 
extravase o campo social e procure ser um conceito mais abrangente. Abandonando 
o conceito pejorativo e exclusivo de habitação para pobres e pessoas carenciadas 
e vulneráveis, evoluindo para um conceito inclusivo de habitação que abranja os 
jovens, os idosos, a classe baixa, mas também a classe média. E assim, permita o 
combate ao preconceito, à guetização e à discriminação, assim como o apoio aos 
mais idosos e promova a emancipação jovem. 

Este novo conceito de habitação deve estar inserido numa perspetiva mais 
integrada daquilo que são as cidades do século XXI ou do futuro. É fundamental 
pensar a cidade como um todo, quer do ponto de vista social, quer do ponto 
de vista territorial. Isto é, uma habitação que concilie vários aspetos essenciais 
à vida em comunidade, como a mobilidade, o urbanismo, a sustentabilidade e o 
ambiente. Uma habitação que permita o acesso livre e autónomo dos cidadãos 
a serviços públicos fundamentais ( justiça, saúde, educação, entre outros). Uma 
habitação que não deverá ser fechada na casa, e que deverá passar pelo habitar 
o espaço coletivo, aberta às questões da cidadania, exaltando o direito à cidade. 
Deve-se almejar uma habitação que faça da casa parte integrante da cidade e 
que deve funcionar em conjunto e harmonia com ela. Trata-se de empoderar as 
cidades, através da habitação digna, permitindo a libertação coletiva.  A habitação 
promovida pelo Estado pode e deve ser um direito de todos - uma Habitação 
Pública.

Esta nova conceção da habitação, também traz grandes desafios à 
arquitetura. Nós arquitetos, sabemos desenhar a casa, sabemos dividi-la e fazer 
dela um lugar de conforto e alegria, o desafio que se nos impõe é saber adequá-
la às necessidades dos indivíduos e transformá-la em parte integrante da cidade 
funcional, criar dinâmicas com o exterior e com todos os elementos que a 
rodeiam. Tal como afirmou o arquiteto Álvaro Siza - no dia 27 de maio de 2019, nas 
Conferências do Estoril, no painel “Prémios Pritzker sobre Arquitetura e o direito 
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à felicidade” - “o servir [como arquiteto] significa diálogo”42, significa portanto, 
ouvir e envolver a população no pensamento da habitação, adequando-a a quem 
a irá habitar. Fernando Távora afirmava “Que seja assim o arquitecto - homem 
entre os homens - organizador do espaço - criador de felicidade.” (Távora, 2008, 
p.75), Távora acreditava que boa arquitetura é aquela que gera qualidade de vida, 
que gera felicidade.

Alcançar a igualdade plena de direitos, promover um território mais 
qualificado e a habitação adequada, deve ser um desígnio para o qual estamos 
todos convocados. Porque da arquitetura deve fazer parte a ação política, o 
serviço ao próximo, no que trata de quetões de habitação e território. 

Habitação digna e adequada é um Direito. Habitação digna e adequada 
é Qualidade de Vida. Habitação digna e adequada é Saúde. Habitação digna 
e adequada é Felicidade. Arquitetura é Habitação. E a arquitetura cabe aos 
arquitetos. Cabe, portanto, também aos arquitetos fazer a luta pela habitação 
digna, confrontando o poder político e fazendo cumprir o legado de Nuno Portas, 
Manuel Correia Fernandes, Álvaro Siza Vieira, Alexandres Alves Costa, Helena 
Roseta, Nuno Teotónio Pereira, Fernando Távora e tantos outros  que desta luta 
fizeram profissão.

“Certamente que não está nas nossas mãos a harmonia das famílias ou 
a felicidade dos homens. Mas pode estar nelas, se forem descuidadas, inábeis ou 
menos corajosas, grandes somas, aterradoras somas de infelicidade e sofrimento.

É uma tremenda responsabilidade de que nem sempre teremos tido a 
nítida consciência.” (Pereira, 1966, p.37)

– Nuno Teotónio Pereira, 1960. 

42 https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/arquiteto-alvaro-siza-defende-urgencia-no-direito-a-habitacao-

para-todos?fbclid=IwAR1dF27FKchC5B3xNpvHY2dx97HO_uwXreJl3wviCNBsnb66DV0YBjxqPkg
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