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Habitação subsidiada pelo Estado em Portugal.
Uma panorâmica tipo-morfológica no âmbito do Plurifamiliar
(1910-1974)
GISELA LAMEIRA

ABSTRACT

urbano das mais importantes cidades portuguesas, Porto e Lisboa. Particularmente no período do
pós-guerra (principalmente nos anos 1950-1970), estas arquitecturas residenciais tiveram um
papel fundamental na transformação urbana destas cidades, nomeadamente na sua consolidação e
Durante estas décadas, diferentes tipos de promotores, tais como promotores privados, promotores
imobiliários ou o próprio Estado, construíram tipos e modelos de habitação que transportam a
internacionais. A concepção destes modelos residenciais articulava de igual modo diversos factores,

implementados em Portugal vários programas habitacionais, tendo como objectivo proporcionar
o sector público esteve profundamente envolvido nas dinâmicas de transformação urbana desde a
recursos, mas também uma classe média emergente que aproveitou a possibilidade de arrendar
ou comprar casas com condições vantajosas. Essas iniciativas originaram operações urbanas de
originando modelos urbanos radicalmente diferentes dos sistemas tradicionais de estruturação do
tecido urbano.

apartamentos.
Através de uma perspectiva panorâmica sobre os programas habitacionais realizados ou apoiados

novas tipologias habitacionais.
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LABORATÓRIOS TIPO-MORFOLÓGICOS NO SÉCULO XX

de iniciativas de habitação pública até o início da década de 1950, os edifícios de habitação

ALTERAÇÃO DE PARADIGMAS. A EMERGÊNCIA DE MODELOS DE HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR NA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Durante quase sete décadas, entre 1910, data da implementação da 1ª República Portuguesa (19101976) e 1974, data da queda do regime de ditadura do Estado Novo (1933-1974), foram implementados
vários programas habitacionais, com diferentes abordagens relativamente à adopção de tipologias
de habitação em geral, e habitação plurifamiliar em particular, e acima de tudo, na sua relação com a
estrutura morfológica e funcional das cidades.
A produção de habitação pública ao longo do século XX está a ser extensivamente mapeada pelo projecto
de investigação ‘Mapping Public Housing’ [https://mappingpublichousing.up.pt/en/]. O seu objectivo é
o período 1910-1974: bairros, edifícios de habitação plurifamiliar ou casas unifamiliares. O estado actual
do inventário realizado ao longo deste projecto de investigação permitiu uma visão abrangente da
experimentação tipológica realizada até 1974.
Actualmente, a base de dados do ‘Mapping Public Housing’ engloba cerca de seis centenas de registos
(referentes principalmente a bairros construídos de diferentes dimensões), dos quais cerca de duas
centenas incluem edifícios habitacionais de carácter plurifamiliar. Neste universo, é possível encontrar
vários tipos de edifícios, com diferentes escalas e sistemas de acesso.
As soluções intermediárias ou híbridas, ou seja, edifícios com acesso directo/individual aos apartamentos
a partir do exterior, são uma opção frequente, especialmente nos programas habitacionais implementados
em meados da década de 1940. As galerias de distribuição ou núcleos de acesso verticais foram
1945.
Embora o modelo de habitação plurifamiliar, com acessos verticais e vários apartamentos em cada piso,
fosse um tipo de construção conhecido no âmbito da construção do sector privado em Lisboa, não
se assumia claramente como a primeira opção quando se tratava de iniciativas públicas. Durante as
décadas de 1930 e 1940, os programas habitacionais implementados concentraram-se na disseminação
de bairros de baixa densidade, propondo uma espécie de cidade-jardim de casas unifamiliares com
pequenos jardins individuais. Estas políticas de habitação permitiram a construção de zonas de Lisboa
e do Porto com dimensão considerável, contribuindo para uma expansão planeada e reestruturação
morfológica, mas não ofereciam uma solução global para as necessidades de habitação sentidas
durante esse período.

PROGRAMAS DE HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO PLURIFAMILIAR E MODELOS DE CIDADE. UMA
PERSPECTIVA GERAL
Esta visão panorâmica centra-se em arquitecturas de carácter residencial que frequentemente não se
habitação plurifamiliar subsidiados pelo Estado construídos em Portugal, um quadro temporal - o período
entre 1910 e 1974, e uma perspectiva de abordagem particular – a análise tipológica e morfológica.

construídos durante este período, em termos de escala, impacto morfológico na expansão das
cidades e abordagem inovadora relativamente às opções arquitectónicas e tipológicas, enquadrando a
regulamentação vigente em termos de políticas de habitação.
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1. AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS
O “Bairro de Casas Económicas” (BCE, Decreto-Lei 4137, de 25 de Abril de 1918) constitui o primeiro
programa habitacional em que se promulgaram várias disposições sobre a construção e venda de casas
a preços acessíveis para as classes desfavorecidas da população urbana. Embora esta iniciativa pública
(e respectivo enquadramento regulamentar) estivesse direccionada para a construção de moradias
unifamiliares ou habitações em banda (artigo 4), dos 3 bairros construídos através deste programa,
é relevante referir o Bairro da Ajuda, em Lisboa (1918-1935), que propunha edifícios de habitação
plurifamiliar com 3 pisos, para além de moradias.
Posteriormente, em 1928, o programa “Regime das Casas Económicas” (RCE, Decreto-Lei 16055, de 22
de Outubro de 1928), segue igualmente esta direcção, promovendo de igual modo alguns bairros com
modelos de habitação plurifamiliar. É relevante referir dois exemplos, um em Lisboa e outro no Porto,
ambos propondo um bloco habitacional de 2 pisos com acesso vertical partilhado aos apartamentos
de algumas soluções de padrão baixo/médio construídas por particulares, procuraram resolver as
102 habitações num quarteirão de dimensões reduzidas.

de experimentação, já que o regime privilegiava claramente a construção de moradias unifamiliares
o primeiro programa habitacional criado durante o Estado Novo, o Programa “Casas Económicas” (CE,
Decreto-Lei 23052, de 23 de Setembro de 1933) não produziu outros tipos de habitação nem soluções
intermédias.
De acordo com o inventário desenvolvido pelo projecto ‘Mapping Public Housing’, o Programa “Casas
Económicas” construiu cerca de 70 bairros ao longo de quase cinco décadas (1933-1971). A inclusão de
exemplos), como é possível constatar no Bairro do Viso (Porto, 1958-1965), no Bairro do Cedro (Vila Nova
de Gaia, 1962-1966) e em Mira-Sintra/Bairro ICESA (Agualva-Cacém, 1965-1975).
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2. O PERÍODO PÓS-GUERRA ENQUANTO PONTO DE VIRAGEM
A opção por modelos de habitação plurifamiliar, observada por volta de 1940, indica que a casa individual

públicas de habitação e originou um período de experimentação ao nível das soluções tipológicas.
Os primeiros exemplos construídos durante esta fase apontaram para soluções intermédias, edifícios
habitacionais com um número reduzido de pisos, acesso directo aos apartamentos ou sistemas de
arquitectónicas eram restringidas pela própria legislação, que limitava os edifícios a quatro andares de
altura. Foi o caso da formulação do Decreto-Lei do Programa “Casas de Renda Económica”, de 1945.
O Programa “Casas para Famílias Pobres” (CP, Decreto-Lei 34486, de 6 de Abril de 1945), criado na
mesma altura, destinava-se às classes mais desfavorecidas, nomeadamente as que não tinham acesso
a outras ofertas de habitação pública. Embora este programa tenha iniciado com a construção de
habitação unifamiliar, durante o início da década de 1950, transitou para soluções de habitação de tipo
plurifamiliar, nomeadamente modelos híbridos de 2 andares e blocos habitacionais com vários andares
e galerias de acesso (cerca de uma dúzia de exemplos, de 87 inventariados presentemente).
O Bairro São Vicente de Paulo (1950) e o Bairro Rainha Dona Leonor, fase 2 (1955), ambos localizados
no Porto, constituem casos relevantes no que diz respeito à utilização de galerias enquanto sistemas
em T, acessos verticais e 3 apartamentos por piso, acrescentam uma camada extra de experimentação,
através de um plano de implantação racional que organiza a localização dos edifícios em função da
exposição solar.
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O Programa “Casas de Renda Económica” (CRE, Lei 2007, de 7 de Maio de 1945), implementado via
distinta. Esta iniciativa de habitação programada tinha como objectivo proporcionar o acesso a casas
de rendas mais baixas, visando os habitantes que não podiam candidatar-se às moradias unifamiliares
construídas no âmbito do Programa de Casas Económicas em vigor desde 1933.

conjuntos residenciais de modelo plurifamiliar. De acordo com o inventário em curso pelo ‘Mapping Public
Housing’, foram construídos cerca de 115 Bairros e 14420 habitações sob este programa, dos quais
cerca de uma centena incluíram habitação de tipo plurifamiliar. Tal facto permitiu uma experimentação
efectiva no âmbito dos modelos de habitação, comprometida com a proposta de novos modelos de
cidade, relacionados particularmente com os paradigmas urbanos da Carta de Atenas, a introdução de
novas linguagens relacionadas com os princípios do Movimento Moderno ou o desenho de tipologias
ligadas às teorias racionalistas subjacentes ao “minimum dwelling”.
O projecto de Miguel Jacobetti Rosa para o Bairro de Alvalade, Células 1 e 2 (1948), localizado em Lisboa,
foi inicialmente adoptado como um modelo tipológico a reproduzir em todo o país. Durante as décadas
de 1950 e 1960 surgiram novas estratégias, alavancadas pela intervenção de Nuno Teotónio Pereira e
de um vasto conjunto de arquitectos “modernos” reconhecidos, como Nuno Portas, Bartolomeu Costa
Cabral, João Andresen, Rui Athouguia, entre outros, que tentaram abordar cada intervenção de acordo

O Bairro de Alvalade, Células 1 e 2 (Lisboa, 1945-1948), a Unidade Residencial de Ramalde, Fase 1 e
2 (Porto, 1950-1954), o Bairro da Soda Póvoa (Vila Franca de Xira, 1953), o Bairro de Cabo-Mor (Vila

procurando áreas mínimas de habitação, a optimização dos espaços de circulação e a compressão dos
espaços sociais. Projectos como o Bairro de Santa Marta (Barcelos, 1955-1962) e as Torres Vermelhas
vernaculares e abordagens “orgânicas” que estavam a ser exploradas em Itália, por exemplo, nos
complexos residenciais da INA-Casa.
O facto de estes conjuntos ocuparem parcelas de grandes dimensões permitiu o teste de novos modelos
urbanos, nomeadamente o desenho de layouts racionais com eixos estruturantes e edifícios colocados
paralelamente entre si de acordo com a melhor exposição solar. As áreas exteriores localizadas entre
os edifícios foram frequentemente planeadas enquanto áreas verdes com percursos de ligação. Por um
lado, esta abordagem racionalista da Carta de Atenas pode ser vista na Unidade Residencial de Ramalde
Nova de Gaia, 1957), enquanto a distribuição das Torres Vermelhas da Pasteleira (Porto, 1966-1972)
de 1960.
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Alguns exemplos:
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O Programa Casas para Pescadores (CP, Decreto-Lei 35732, de 4 de Julho de 1946) foi inicialmente
apoiado pela Lei 1953, de 11 de Março de 1937, que “estabelece as bases para a criação em todos os
centros de pesca de organizações de cooperação social com personalidade jurídica”, conhecidas como
‘Casas dos Pescadores’, e mais tarde pelo Decreto-Lei 35732 de 04 de Julho de 1946, que permitia
edifícios. De acordo com o inventário actual, este programa de habitação construiu 56 bairros, dos quais
14 incluíram acesso compartilhado aos apartamentos. Neste programa particular, implementado nas
zonas costeiras portuguesas, o tipo de edifício mais frequente é aquele que estrutura edifícios de 2 pisos
com acesso directo a 2 apartamentos, repetidos em vários locais (Matosinhos, Póvoa de Varzim, Sines,
etc.), embora alguns bairros implementem blocos habitacionais com vários pisos. É o caso do Bairro
das Casas dos Pescadores, em Matosinhos (3ª fase) e Bairro das Casas dos Pescadores da Torre, em
Cascais.

A partir de outra perspectiva, o Programa Casas com Renda Limitada (CRP, Decreto-lei 36212, de 7 de
Abril de 1947), procurou aumentar a cooperação entre o investimento privado e o sector público, através

notáveis da interpretação do Movimento Moderno em Portugal, tanto ao nível de conceito urbano
como de experimentação de tipologias. Na medida em que os fogos construídos sob este programa de
habitação se destinavam a um sector da população com alguns recursos, as áreas dos apartamentos
e distribuição interior reflectem diferenças claras relativamente às soluções implementadas noutros
programas de habitação.
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O Plano de Melhoramentos para a cidade do Porto, um documento municipal implementado em 1956
com o objectivo de solucionar as necessidades de habitação no Porto através da construção de cerca de
variada, que foram construídas na primeira periferia da cidade, contribuindo para a sua expansão
planeada e urbanização. As habitações construídas no âmbito do Plano de Melhoramentos da Cidade do
Porto (PMP, Decreto-Lei 40616, de 28 de Maio de 1956) tinham uma conexão directa com o Programa
Casas para Famílias Pobres, de 1945, seguindo, portanto, os seus princípios fundamentais.
Os 30 bairros construídos sob este programa habitacional compreendem edifícios com um número
variável de pisos (pelo menos 4) e acessos verticais partilhados e/ou galerias de distribuição, seguindo
projectos-tipo na maioria dos casos. Durante a construção dos bairros do Plano de Melhoramentos,
realizados entre 1957 e 1977, é possível sublinhar que o desenho das tipologias foi gradualmente
aperfeiçoado, num processo de experimentação que começou a relacionar de um modo mais próximo
como o Bairro da Pasteleira, Bom Sucesso e Carvalhido, do início do programa (1956-1958), ou seja, a
racionalidade dos layouts materializada desde a planta de implantação até ao desenho do apartamento,
com projectos posteriores implementados na cidade, como o Bairro do Falcão (1967-1972).
Alguns exemplos:
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compartilham lógicas similares em termos de conceito urbano: parcelas de grande dimensão com um
layout que organiza edifícios residenciais implantados paralelamente, áreas verdes, percursos e ruas que

criando fragmentos desligados do restante tecido urbano. Esta observação é particularmente evidente
na maioria dos bairros do Plano de Melhoramentos, já que não incorporam outro tipo de estruturas

3. ENTRE O FINAL DOS ANOS DE 1950 E O INÍCIO DOS ANOS DE 1970. INTERVENÇÕES DE GRANDE
ESCALA

dos anos 1960, nomeadamente, os bairros de Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas. O Plano de Urbanização
do Bairro de Olivais Norte (1955-1960), por exemplo, incorporou 5000 fogos em edifícios multifamiliares
distribuídos por 40 hectares de terreno, enquanto o Bairro de Olivais Sul (1959-1962), construiu cerca
de 6986 habitações numa área de 186 hectares (HEITOR, 2004). Estas áreas residenciais foram
desenvolvidas no âmbito do Plano de Construção de Novas Habitações (PCNH), Decreto-lei 42454, de
18 de Agosto de 1959, que estabeleceu a estratégia global para a construção de habitações de renda
acessível, num processo articulado com a expansão planeada da estrutura urbana de Lisboa. Vários
promotores de habitação a baixo custo estiveram envolvidos neste programa.
Através deste Plano, os conjuntos Olivais Sul, Olivais Norte e Chelas transformaram-se em laboratórios
de habitação plurifamiliar de grande escala. O investimento efectuado na concepção dos planos de
urbanização 1
Gabinete Técnico de Habitação - GTH) permitiram simultaneamente exploração tipológica e diversidade
de soluções arquitectónicas, como alternativas à implementação de projectos-tipo e de soluções
padronizadas. Além disso, o conceito urbano global do plano, caracterizado por uma autonomia
equipamentos e o estudo de bairros de grande escala construídos noutros contextos são factores que
contribuíram para um processo urbanístico integrado.
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Alguns exemplos (Olivais Norte):

Alguns exemplos (Olivais Sul):
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48240, de 17 de Fevereiro de 1968); a construção de alguns bairros promovidos pelo ‘Fundo de Fomento
da Habitação’ (FFH, decreto-lei 49033 de 28 de Maio de 1969), uma organização com personalidade
problema habitacional; e o desenvolvimento do ‘Gabinete da área de Sines’ (GAS, Decreto-lei 270, 19 de
Junho de 1971), destinado a promover o desenvolvimento urbano-industrial da respectiva área.
Entre os bairros construídos através do ‘Fundo de Fomento da Habitação’ (FFH), o conhecido Conjunto
Habitacional do Alto do Zambujal na Amadora (Buraca, 1974-1977), de Vítor Figueiredo e Duarte Cabral
Mello e Bairro da Bela Vista (Setúbal, 1974), de José Charters Monteiro e José Sousa Martins, destacamse pela escala do plano e pelos modelos urbanos implementados.

e a disposição dos edifícios. Ao propor uma reinterpretação do bairro habitacional enquanto unidade
de composição, procura-se ultrapassar o paradigma da Carta de Atenas, onde os edifícios eram
disseminados por espaços ajardinados.
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CONCLUSÕES
Esta visão geral sobre os programas habitacionais subsidiados pelo Estado, implementados durante os
diferentes graus de qualidade arquitectónica e impacto na expansão planeada de cidades portuguesas
como Porto e Lisboa.
1. A construção “quotidiana” da modernidade. Sinais modernos através do projecto arquiectónico e
urbano
É possível sugerir que a panorâmica apresentada abre algumas perspectivas sobre a história da
genealogia da modernidade construída pela produção habitacional plurifamiliar de carácter mais vulgar
layouts racionais,
desenho de edifícios isolados, exposição solar, etc.) e às opções arquitectónicas (volume, materialidade,
ter sido de igual modo adaptadas e reinterpretadas considerando o carácter local dos contextos em
que se constrói, especialmente em algumas intervenções realizadas através do Programa das Casas de
Renda Económica (CRE, 1945).

No conjunto amplo de exemplos apresentados, a autoria do projecto revela-se como um factor relevante
no que diz respeito à qualidade arquitectónica geral dos edifícios e à integração dos conjuntos residenciais
na estrutura urbana. Quando os municípios se constituíam como promotores directos das operações de
construção, adoptavam-se frequentemente projectos-tipo, como no caso do Plano de Melhoramentos
para a cidade do Porto (1956), resultando em conjuntos urbanos de carácter homogéneo. No entanto,

maioria das soluções, revelou uma articulação frágil com o tecido urbano preexistente. Neste caso,
as propostas de inovação podem ser mais claramente encontradas no desenho do apartamento, no
habitacional afecto ao agregado familiar. A implementação de projectos-tipo foi também adoptada no
programa das Casas para Pescadores (1946), onde os recursos para a construção eram igualmente
reduzidos.
A primeira metodologia implementada pelo programa Casas de Renda Económica (1945) programou
também a reprodução, em todo o país, do tipo de edifícios desenvolvidos por Miguel Jacobetti Rosa
para o Bairro de Alvalade, em Lisboa (1945). No entanto, o envolvimento do Arquitecto Nuno Teotónio

local. A intervenção de arquitectos conhecidos contribuiu para a qualidade geral dos bairros construídos
através deste programa habitacional, entre 1945 e 1977.
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3. Tipos e modelos. Inovação nos sistemas de acesso e racionalização no design do apartamento
No que diz respeito à implementação de edifícios de carácter plurifamiliar, foram desenvolvidas várias
soluções, desde modelos de baixa densidade com dois andares, com acesso directo a cada apartamento
ou acesso vertical a algumas habitações, a edifícios de grande dimensão com galerias de distribuição
e/ou núcleos de acesso vertical. Entre os casos estudados, a solução mais frequente em relação ao
acesso aos apartamentos, constitui a incorporação de núcleos de acesso vertical que servem um

soluções de baixo custo construídas através do Programa das Casas para Famílias Pobres (1945), até
(1947) ou no Programa Plano de Construção de Novas Habitações (1959), ambos desenvolvidos na área
de Lisboa.
O desenho das galerias e do núcleo da escada do edifício no Bairro da Soda Póvoa (Vila Franca de Xira,
1953), de Nuno Teotónio Pereira, destaca-se como um exemplo notável da experimentação em torno dos
sistemas de acesso, tratando-se de um edifício de habitação pouco conhecido, construído na década
de 1950.
Durante o período analisado, a concepção de apartamentos racionais e funcionais constitui uma
prioridade transversal a todos os programas habitacionais. A experimentação tipológica concentra-se
regular e áreas compactas, que exploram continuamente a possibilidade de reduzir as áreas habitáveis.
4. A expansão da cidade através de áreas residenciais. O desenvolvimento de novos modelos urbanos
Nos bairros analisados é possível evidenciar que, após uma primeira fase em que foram testados os
princípios da Carta de Atenas, nomeadamente nos modelos racionais desenvolvidos na Unidade
Residencial de Ramalde (Porto, 1950-1954), no Bairro de Cabo-Mor (Vila Nova de Gaia, 1957), ou no

no Bairro das Torres Vermelhas da Pasteleira (Porto, 1966-1972), um conjunto urbano de dimensão
média, ou posteriormente, em operações urbanas de grande dimensão como os planos de urbanização
de Olivais Sul (Lisboa, 1959-1968) e Olivais Norte (Lisboa, 1955-1960). Em meados da década de 1970,
o Conjunto Habitação do Alto do Zambujal (Amadora, 1974-1977) pode ser apontado como um sinal
de mudança na proposta de modelos urbanos, onde o desenho do plano parece apontar para o retorno
espaços exteriores e as áreas construídas.
Os conjuntos residenciais de carácter plurifamiliar construídos ao abrigo dos programas habitacionais
subsidiados pelo Estado funcionaram como laboratórios morfológicos e tipológicos relevantes durante
os anos de 1945 a 1974, sustentando a renovação dos códigos arquitectónicos residenciais e dos
padrões construtivos vigentes em Portugal, ao longo desse período. Esta visão panorâmica só foi
possível face ao extenso inventário e informações colectadas pela base de dados desenvolvida pelo
projecto de investigação “Mapping Public Housing”.
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