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RESUMO 

 

O presente estudo pretende perceber a política de habitação social seguida no 

concelho de Espinho, a partir de 25 de abril de 1974, à luz da intervenção do município 

direcionada para a inserção social e melhoria das condições de vida dos munícipes, 

nomeadamente no respeitante às situações de carência habitacional afetando, por 

excelência, os estratos sociais mais desfavorecidos.  

 Depois de, na primeira parte, apresentar-se uma síntese das políticas de habitação 

social em Portugal, focando, sobretudo o papel dos municípios na habitação social, na 

segunda parte reportamo-nos à habitação social no concelho de Espinho com incidência, de 

forma especial, ao estudo de caso, testemunhado pela política da habitação social 

processada no período de vigência do PDM, 1994-2004.  

Acresce à escolha do caso o fato pertinente de o início da implantação do PDM 

coincidir, sensivelmente, com a criação, pelo Decreto-Lei nº 163/93, de 7 de maio, do 

Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (PER), 

enquanto resposta mais rápida às situações de necessidade de realojamento, sobretudo dos 

núcleos de barracas e outros alojamentos precários existentes nas duas áreas 

metropolitanas.  

Programa que, centrando-se exclusivamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto, veio proporcionar ao concelho de Espinho, enquanto parte integrante da Área 

Metropolitana do Porto, excelente oportunidade de poder usufruir das condições que 

presidiram às intenções do PER. 

 Com o estudo realizado, há a sublinhar as melhorias substanciais nas condições 

habitacionais das famílias e da qualidade de vida das pessoas, resultados advindos, 

também, pelas atribuições e competências às autarquias locais, consideradas na Lei 159/99 

de 14 de setembro ao estabelecer a intervenção do município no âmbito da ação social e da 

habitação prevendo, ainda, a sua participação em programas no domínio do combate à 

pobreza e à exclusão social.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to understand the social housing policy followed in the 

municipality of Espinho, since April 25, 1974, regarding the actions taken by the 

municipality to improve the social and living conditions of dwellers, namely among the 

most needy and the most disadvantaged. 

After presenting, in the first part, a summary of the social housing policy in 

Portugal, underlining the role of municipalities in social housing, we refer, in the second 

part, to the social housing in the municipality of Espinho focusing on a case study, 

witnessed by the social housing policy developed within the 1994-2004 Municipal 

Development Plan. 

Moreover, the choice of this case study takes into account the fact that the early 

deployment of the Municipal Development Plan occurs at about the same time of the 

publication of the Decree-Law No. 163/93 of 7 May, on the Special Programme for 

Resettlement in Lisbon and Porto Metropolitan Areas (PER), as the quickest response to 

situations of need of resettlement, particularly of the slums and other sub-standard housing 

in these two urban centers. 

Focusing on the Lisbon and Porto metropolitan areas, this program has provided the 

municipality of Espinho, as part of the Porto Metropolitan Area, an excellent opportunity 

to benefit from the conditions included in the PER. 

This study highlights the substantial improvements in the families’ housing 

conditions and quality of life, which result from the powers and responsibilities given to 

the local authorities by Law 159/99 of September 14 in that it allows them to intervene 

within the social action and housing provision, and to participate in programs aimed at 

combating poverty and social exclusion. 
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Introdução 

 

 A presente dissertação contextualiza-se no Mestrado em Riscos, Cidades e 

Ordenamento do Território, com escolha de um tema direcionado, por excelência, para a 

problemática da habitação social no concelho de Espinho que, à semelhança da maior parte 

dos municípios portugueses, assumiu-se desde sempre uma das áreas prioritárias do 

mandato dos órgãos municipais e autárquicos, no sentido do bem-estar dos cidadãos. Mais 

objetivamente, contextualiza-se o estudo no âmbito da habitação social com um estudo de 

caso direcionada, mais especificamente, para a implementação do Programa Especial de 

Realojamento (PER) no concelho de Espinho no período de vigência do Plano Diretor 

Municipal (PDM) entre 1994-2004. 

 Em estreito respeito pelos direitos sociais constitucionalmente expressos, e face à 

inquestionável incapacidade de muitos cidadãos em usufruírem de habitação condigna, ao 

longo das quatro últimas décadas, a política habitacional esteve sempre presente como 

privilegiada área social, a partir de ações de intervenção no realojamento das camadas 

sociais mais carenciadas, através da construção de habitação social.  

Promovida com o apoio do Estado, carateriza-se como obra de diversos atores 

sociais, caso concreto das câmaras municipais, cooperativas de habitação económica, 

instituições particulares de solidariedade social e, também, por parte da iniciativa privada, 

com apoio financeiro do Estado e em condições de acesso estabelecidas.  

No fundo, ao Estado é devido a criação de mecanismos específicos respeitantes à 

garantia deste direito fundamental dos cidadãos através de diversificados programas de 

habitação que, contudo, não têm conseguido responder de forma eficaz às carências ainda 

existentes.  

Neste contexto, e atendendo às quatro últimas décadas, o objetivo central do 

presente estudo reporta-se a um levantamento do historial da habitação social, com 

referência particular ao concelho de Espinho, tendo em consideração as políticas do 

município seguidas a partir de abril de 1974 e, nomeadamente, no período em que vigorou 

o PDM de Espinho entre 1994 e 2004.  
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A opção pelo concelho de Espinho prende-se com uma curiosidade que nasceu e 

cresceu do contacto quase diário, ao longo de mais de uma década, com uma população 

jovem, a frequentar o ensino básico e secundário, residente nos “bairros” (Marinha e Ponte 

de Anta).  

Temos assim a considerar duas partes fundamentais neste estudo, debruçando-nos 

na primeira parte (enquadramento concetual) sobre o conceito da habitação social, 

enquanto necessidade social prioritária de uma grande parte dos cidadãos, com o devido 

enquadramento político, social e económico em que a habitação social deve ser 

interpretada. Neste espírito, descreve-se de forma sintética as políticas de habitação 

pública, procurando relacioná-las com as mudanças políticas, económicas e sociais 

ocorridas nas últimas décadas em Portugal. Releva-se, à luz duma continuidade 

cronológica, os programas criados para a resolução das graves carências habitacionais em 

Portugal, com natural e devido ênfase para os períodos supra citados, tendo sempre 

presente o papel determinante das instituições em geral e dos municípios, em particular, 

nas políticas de promoção e intervenção na área da habitação social. 

 Na segunda parte da dissertação apresentamos o estudo do caso particular da 

habitação social no concelho de Espinho, com abordagem do levantamento respeitante à 

génese, evolução e caracterização das principais intervenções na cidade e freguesias do 

concelho em prol do condigno realojamento e bem-estar das populações carenciadas. 

Tendo como principal temática o estudo de caso sobre a habitação social em 

Espinho, no período de vigência do PDM (1994-2004), seu enquadramento e compreensão 

com o surgimento do PER e intervenção no município, incidimos a investigação num 

contexto mais alargado, isto é, a partir do contexto territorial e demográfico do concelho, 

assim como o período anterior e respetivas experiências de habitação social a partir do pós 

25 de abril de 74. 

Com efeito, a partir de 1993 e face a novos objetivos de natureza social, ocorreram 

mudanças significativas de paradigma sobre a habitação social, a partir da elaboração e 

intervenção do PER, não esquecendo outros programas de realojamento, assim como 

diversificados sistemas de apoio ao arrendamento, habitações sociais para venda, CDHs 

(Contratos de Desenvolvimento para Habitação), habitação cooperativa e habitação 

municipal. 
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Como instrumentos metodológicos de investigação utilizados recorreu-se a uma 

revisão de literatura específica no respeitante ao conteúdo versado na primeira parte e, na 

segunda, com recolha e devida seriação de múltipla e diversificada documentação sobre a 

temática em questão, a partir de dados obtidos em diversas fontes, nomeadamente 

respeitantes à habitação social existente na cidade e concelho. Cabe aqui relevar o acesso à 

totalidade dos livros de atas das sessões da Câmara Municipal de Espinho e a outros 

documentos afins, indicados e recolhidos noutras instituições, enquanto locatários de 

fontes imprescindíveis e possibilitadoras no fornecimento dos dados essenciais para 

garantia de máxima credibilidade possível ao presente estudo de caso da habitação social 

no concelho de Espinho. 
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Capítulo I – ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

1.1 Habitação social: conceito e delimitação  

 

A habitação é reconhecida como um dos direitos fundamentais expresso na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem
1
 quando a propósito consigna que “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 (…)” ou, 

ainda, na Carta Social Europeia Revista que consagra o “direito à habitação” (1996, artigo 

31º). 

Infere-se, necessariamente, que todas as pessoas têm direito a um nível de vida 

dignificante, sendo o acesso a uma habitação condigna condição fundamental para atingir 

esse nível de vida e autorrealização que, conforme sugere Maslow (1970) na sua teoria 

humanista das motivações humanas, representa uma necessidade básica e elementar. Com 

efeito, na hierarquia de necessidades de Maslow (1970) (conhecida como pirâmide de 

Maslow (1970)), as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das 

necessidades de nível mais alto, caso das necessidades de segurança - que vão da simples 

necessidade de sentir-se seguro dentro de uma casa - a formas mais elaboradas de 

segurança, como um emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida. Mais 

concretamente, é consensual que a habitação preenche todo um conjunto de necessidades 

que vão desde as físicas, às psicológicas, até às necessidades sociais, na medida em que 

proporciona uma área e um espaço comum para a família, unidade base da sociedade. 

Desta forma, a habitação, enquanto bem heterogéneo, durável e essencial da vida 

quotidiana, surge como direito social reconhecido pelo Estado. No nosso caso concreto, a 

Constituição da República Portuguesa (CRP) é bem explícita ao declarar que todos têm 

esse direito
2
, o qual só é possível de atingir através da execução de uma política de 

habitação, sendo esta da responsabilidade do Estado, devendo “programar e executar uma 

                                                           
1
 Artigo 25º, nº 1. 

2
 Artigo 65.º (habitação e urbanismo) Constituição da República Portuguesa PARTE I - Direitos e deveres 

fundamentais TÍTULO III - Direitos e deveres económicos, sociais e culturais. 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. 
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política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em 

planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de 

equipamento social” (ponto 2, alínea a) do artigo 65º da CRP). Este artigo
3
 para além de 

referir que os problemas da habitação, apresentam duas dimensões, a da quantidade 

(decorrente da sua insuficiência para colmatar as carências existentes à época) e a da 

justiça social  (enquanto um  direito consagrados a todos), também menciona a questão da 

qualidade (definida em função de uma resposta que não se esgota na superação das 

carências, mas que se  associa á questão do bem estar - “dimensão”,  “condições de higiene 

e conforto” e “intimidade pessoal e a privacidade familiar”, para além de fazer 

“interdepender a questão da habitação ao planeamento e ordenamento do território, numa 

concepção integrada das suas mútuas implicações para a qualidade do habitat” (Freitas, 

2001, p. 173). 

Em termos de competências e responsabilidades envolve todos os potenciais atores  

que devem participar na sua resolução: o poder central, local, privados, organizações locais 

e iniciativas particulares. 

Devido a um conjunto diversificado de fatores, a  habitação sempre constituiu um 

problema, dado que nem sempre as pessoas têm capacidade para a obter e, como tal, o 

Estado tem de intervir para que todos tenham acesso a esse direito fundamental, 

consagrado constitucionalmente. Assim, tendo em conta este contexto, qualquer Estado 

deve orientar a sua atuação por uma política social de bem-estar das pessoas, isto é, 

pensando numa política de valorização da qualidade de vida da população e que passa, 

muito significativamente, pela satisfação da necessidade habitacional, num processo global 

de melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

                                                           
3
Artigo 65º da CRP: 2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado:  

a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e 

apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de 

equipamento social; 

b) Promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de 

habitações económicas e sociais; 

c) Estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à habitação própria ou 

arrendada;  

d) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, tendentes a resolver os 

respetivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução.  
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Em primeiro lugar, conforme o estipulado na CRP, o Estado desempenha um papel 

de regulador do funcionamento do mercado habitacional, e tem sido esta a postura que tem 

marcado a sua atuação, ainda que, como veremos mais à frente, houve momentos marcados 

por uma maior intervenção e outros mais passivos e viabilizadores do funcionamento do 

mercado.  

Em segundo lugar, a intervenção do Estado tem como objetivo principal resolver as 

carências existentes. Ao conceito de carência habitacional “está associada uma ideia 

essencialmente quantitativa e estática” (Ferreira, 1987, p. 137) ainda que, também existam 

carências qualitativas (aliás como referimos atrás esta é uma das dimensões consagradas na 

CRP), constituindo-se estas atualmente as mais significativas, quando analisamos o parque 

existente, visto já existir um excesso de oferta relativamente à procura (Plano Estratégico 

da Habitação 2007, relatório 1) e com tendência a agravar-se no futuro, nomeadamente a 

degradação, tendo em conta a grande dimensão do parque privado de fraca qualidade 

construído nos últimos anos. 

O conceito de carência habitacional, pode ser construído com base num conjunto de 

indicadores que são diversos, referem-se sobretudo a duas dimensões, os que descrevem 

situações de deficiência quantitativa de espaço (famílias em alojamentos não clássicos, 

famílias que partilham alojamentos, alojamentos sobreocupados) e os que se referem a uma 

vertente mais qualitativa (alojamentos sem infraestruturas básicas, edifícios por época de 

construção - como indicador do estado de conservação do parque habitacional  ou da 

necessidade eventual de obras - ou edifícios/alojamentos a necessitar de reparação) 

(Cardoso, 1991, Paiva, 1985, Revell and Leather, 2000, L’ANAH 2008 e Plano Estratégico 

da Habitação 2007, relatório 1). 

Assim sendo, uma das formas de colmatação das carências é através da construção 

de habitação social. Falar em habitação social - sua definição e delimitação - remete-nos, 

em termos gerais, para a Portaria nº 580/83, de 17 de maio
4
 onde, taxativamente, enuncia: 

“São consideradas habitações sociais as habitações de custos controlados promovidas pelas 

câmaras municipais, cooperativas de habitação económica, pelas instituições particulares 

de solidariedade social e pela iniciativa privada com o apoio financeiro do Estado e 

destinadas à venda ou ao arrendamento nas condições de acesso estabelecidas no presente 

                                                           
4
  Cf. nº 1.º 
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diploma”. Razões justificativas
5
 para uma política social da habitação que, segundo o 

espírito da Portaria, “ (…) intenta consagrar legalmente o conceito de habitação social, de 

que se tem vindo a fazer uso em legislação diversa”
6
.  

 

1.2 A habitação como problema social prioritário  

 

A habitação revelou-se, desde sempre, como um problema complexo, tendo em 

consideração a diversidade e multiplicidade de aspetos e contextos a serem considerados, 

que vão desde os de caráter económico aos de índole social, técnico e político, sendo estes 

os mais significativos. Como tal, o seu estudo - mesmo quando referido a uma situação 

concreta de contornos bem delimitados - aponta-nos para uma temática suficientemente 

rica de implicações, nos mais diversos campos da atividade e do pensamento humano, para 

poder ser abordada sob uma grande diversidade de pontos de vista, nomeadamente em 

termos sociais.  

Na verdade, conforme refere Dias (1994, p. 91), “(…) a primeira característica 

essencial da política é a sua dimensão social. Ela não pode ser tratada, por exemplo, como 

uma simples subdivisão da política de construção e obras públicas. Ela tem a ver com a 

satisfação de uma das necessidades básicas da população. Um povo com carências 

habitacionais sérias é um povo amputado na sua capacidade de desenvolvimento e de 

progresso social e cultural”. 

A política social da habitação implica, portanto, por parte dos órgãos de poder 

autárquico, não só abordarem e colmatarem os problemas da habitação dos agregados 

familiares como, concomitantemente, desenvolverem estratégias de ação que assentem na 

valorização da qualidade de vida da população. 

Daí, segundo ainda Dias (1994, p. 99),  deve ser “ (…) preciso ir mais além da 

simples constatação da indispensabilidade da intervenção do Estado, nomeadamente pela 

identificação rigorosa das engrenagens sociais responsáveis pela reprodução de espaços de 

                                                           
5
 «Facilitar o acesso à propriedade aos agregados familiares (…); proporcionar o acesso a uma habitação 

arrendada às famílias cujos rendimentos são insuficientes para a obterem (…); proporcionar as condições 

mínimas de habitabilidade aos fogos deles carecidos». 
6
 A portaria ressalva, no entanto, que a caracterização da habitação social, descrita de modo simplificado, 

«deverá ser objecto de um aprofundamento futuro, com a integração de um conjunto mais amplo de 

características, algumas já em estudo».  
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relegação social e pela definição dos instrumentos adequados ao efetivo realojamento das 

categorias sociais mais vulneráveis”. 

Sendo certo que a valorização da qualidade de vida da população passa pela 

questão habitacional, é evidente que não se esgota nela, dado que é sempre encarada como 

condição imprescindível e básica para a beneficiação e usufruto da qualidade de vida. Por 

isso, para além da melhoria das condições de alojamento, torna-se imperativo uma ajustada 

política social de acompanhamento das famílias, com indispensável criação de 

equipamentos e de outras comodidades, complementares à função residencial e sedeadas 

na área envolvente aos conjuntos habitacionais e cuja finalidade visa a integração plena das 

famílias e a sua adaptação à nova realidade. 

Como diz  Dias (1994, p. 99), “caracterizar a política de alojamento social em 

Portugal (…) consiste em considerar a intervenção do Estado como a condição sem a qual 

a eliminação de barracas e outras carências habitacionais não será de todo exequível. 

Sendo uma condição necessária, a intervenção do Estado não é todavia condição suficiente 

para assegurar a plena concretização de tal objectivo de superação das profundas carências 

em matéria de habitat e de alojamento”.  

Na verdade, como é de conhecimento geral, esta igualdade de direitos é contrariada 

na prática por uma desigualdade de acesso a bens e serviços, nomeadamente no respeitante 

à habitação. Daí que qualquer trabalho de investigação nesta área direcione-se, 

necessariamente, para a política da habitação em geral e, mais objetivamente, para a 

política de habitação social. 

 Com efeito, indo ao encontro do parecer de Augusto (1998, p.1), “a habitação 

social representa uma das estratégias fundamentais da providência estatal. O direito à 

habitação, constante da maior parte das constituições nacionais, força o Estado a uma 

intervenção em nome dos cidadãos menos favorecidos em termos habitacionais, tentando 

deste modo reduzir a sua situação de exclusão”.  

Por isso, nas sociedades democráticas, a ação do Estado não é simplesmente uma 

forma de providência mas deverá contemplar igualmente um exercício de cidadania e um 

meio de inserção dos grupos mais desprivilegiados, sem que tal implique numa acentuação, 

quer objetiva, quer subjetiva, da experiência de exclusão vivida pelos atores devendo, para 

tal, reforçar o conjunto de laços sociais que caracterizam e definem essa mesma inserção. 
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 A habitação social, assim considerada, é o propósito consciente da conceção e 

implementação duma política de valorização da qualidade de vida da população que, 

passando pela habitação, não acaba nela mas, pelo contrário, dá início ao processo global 

de melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 Neste espírito, a habitação é, sem dúvida, a expressão mais visível da condição 

social das populações, um problema social prioritário a ser merecedor da máxima atenção 

por parte dos governos que, no fundo, têm de respeitar e fazer cumprir o direito a uma 

habitação condigna, enquanto direito social no vasto conjunto de direitos consagrados na 

Constituição da República Portuguesa.  

Como resultado, Dias (1994, p. 91) lembra que “daqui resulta o imperativo de o 

Estado definir os padrões mínimos que integram o conceito de «habitação condigna», isto 

é, “ a exigência de uma política social capaz de facilitar o acesso ao bem habitação de 

todos aqueles cidadãos que não têm meios económicos para adquirir ou arrendar a sua 

habitação aos preços de mercado”. Por outro lado, em termos de descentralização desta 

política do Estado em relação à habitação, podemos constatar o quadro legal de atribuições 

e de competências das autarquias locais, consideradas na Lei 159/99 de 14 de setembro
7
. 

A evolução sociodemográfica, a precariedade económica das famílias e o conflito 

constante existente entre instituições e agentes envolvidos na produção da habitação, 

consumo e apropriação, refletiu-se na falta de habitação e na especulação imobiliária, 

conduzindo muitas pessoas a partilhar a mesma habitação - insalubre e superlotada. Por 

outras palavras, a constatação de muitas famílias viverem em alojamentos muito 

degradados e em construções improvisadas (caso das barracas e anexos, por exemplo), sem 

as mínimas condições de habitabilidade, higiene e segurança, concorre, face a estes 

constrangimentos, que estas situações proporcionam, normalmente, a formação de espaços 

urbanos marginais e, desta forma, submetidos a duras condições de vida 

que afetam gravemente a vivência individual e coletiva. Perante estas condições 

habitacionais o Estado intervém para procurar colmatar as carências existentes, ainda que 

nem sempre o consiga tendo em conta as necessidades reais da população. As razões 

apontadas e normalmente reconhecidas direcionam-se, em linhas gerais, para a 

centralização e a regulação estatal, em que - particularmente no domínio habitacional ao 

                                                           
7
 Estabelecer a intervenção do município no âmbito da ação social e da habitação e prever a sua participação 

em programas no domínio do combate à pobreza e à exclusão social. 
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nível da relação entre a administração pública central e local - as autarquias locais se 

encontram limitadas, por um lado, nas suas competências (meios 

disponibilizados/descentralizados para a concretização dos objetivos locais) e, por outro 

lado, no financiamento definido e atribuído a nível central, não correspondendo na sua 

maioria às necessidades geo-sociais reais.  

Corroborando esta perspetiva, Augusto (1998, p. 1) realça que “a habitação social 

surge nesta mesma lógica, igualmente marcada pelo peso do aparelho burocrático, pela 

distância em relação às especificidades locais e comunitárias e por um modo 

de ação excessivamente funcionalista. Por outro lado, as iniciativas demonstram-se 

fortemente ideologizadas, o que reforça o centralismo e distancia o informal, politizando-

o”. Por essa razão, o planeamento económico e territorial regulado pelo poder central pode 

bloquear algumas iniciativas das autarquias, que possivelmente permitiriam o 

desenvolvimento urbano e regional. 

Se tivermos em conta todos os princípios subjacentes a todas as medidas de 

incentivo e promoção de habitação social vigentes, não restam dúvidas que a produção 

deste tipo de habitação é dirigida a um nicho de mercado bem específico, que se revela nas 

carências habitacionais que o mercado livre não consegue suprir. 

Este nicho tem vindo a ser, em Portugal, satisfeito por vários tipos de promoção de 

habitação social: a promoção pelo Estado central; municipal; cooperativa e privada de 

habitações de custos controlados. 

 

1.3 Enquadramento político, social e económico da habitação social 

 

A problemática da habitação social contextualiza-se, conforme considerandos 

insertos nos pontos anteriores, na política global de um país e, de uma forma muito 

específica, à luz das diversificadas políticas orientadoras e direcionadas para as áreas 

económica e social. 

Considerando o direito à habitação na área dos direitos sociais, o Estado deve criar 

princípios no sentido de orientar a organização da sociedade de forma a potenciar a 

participação dos cidadãos na vida pública. 



 

12 

 

Com efeito, isso só é possível nas sociedades onde vigoram os regimes 

democráticos, nos quais são contemplados os direitos dos cidadãos, à luz da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e das Constituições de cada país. 

Ao longo da história muitas foram as teorias defensoras da organização das 

sociedades, nomeadamente quanto às relações dos cidadãos com o poder, bem como com 

os seus direitos e deveres, enquanto membros da sociedade. 

Entre essas teorias, a teoria dos direitos - formulada por Marshall
8
, tendo como 

fundamentação universal os direitos fundamentais (civis)  - enumera os direitos políticos 

das sociedades democráticas, sustentados pelo princípio que os cidadãos têm uma série de 

direitos que lhes permitem o princípio da igualdade na vida pública, nomeadamente o 

direito de participação para, finalmente, referir os direitos sociais. 

Neste espírito, a política de habitação deve ser traduzida pela definição do 

enquadramento legal, na construção e base financeira da política social de habitação, 

entendida e encarada como uma política transversal ao interferir em aspetos muito 

importantes do social e da administração do território.  

Sob um prisma de enquadramento social, há pois a relevar o cumprimento dos 

deveres sociais a serem implementados nas políticas sociais, particularmente aferidas aos 

“Estados-Providência”, sendo a habitação social percebida não só como reflexo das 

políticas sociais e urbanas, como determinadas pelos múltiplos e diversificados contextos 

espácio-temporais, variando não só de época para época como, também, segundo a cultura 

e os diferentes grupos sociais. 

Nesta ordem de ideias, os municípios detêm igualmente atribuições e competências 

no âmbito da habitação ao nível da promoção da habitação social e da gestão do respectivo 

património municipal
9
. 

Trata-se, com efeito, de assegurar o direito fundamental à habitação, constitucional 

e legalmente consagrado, limitando a intervenção dos municípios às situações de 

necessidade social, por serem estas as que verdadeiramente justificam o apoio e proteção. 

                                                           
8
 Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico que publicou, em 1950, um ensaio sob o título de 

“Cidadania e Classe Social”, tendo como investigação a análise da formação da cidadania na Inglaterra, nos 

séculos XVIII, XIX e XX, baseada na tríade dos Direito Civil, Direito Político e Direito Social 

(MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967).   
9
 Nos termos conjugados da alínea i) do número um do Artigo 13.º com o Artigo 24.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de setembro. 
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Em termos gerais, podemos percecionar as políticas sociais de habitação como 

compostas por medidas de apoio que visam a valorização da qualidade de vida da 

população, considerando o propósito que a atribuição de um fogo social não é a finalização 

do processo de melhoria de condições habitacionais mas, sim, o início de um processo de 

socialização e de melhoria da qualidade habitacional dos munícipes. 

Assim sendo, as políticas sociais de habitação constituem, numa palavra, a garantia 

do acesso a uma habitação por parte da população mais carenciada ou pelos agregados 

familiares em risco de exclusão social. 

Neste espírito compreender-se-á Dias (1994, p. 91) quando lembra que a “política 

de habitação como uma dimensão social proeminente não se resume à mera construção e 

gestão dos «bairros sociais» ou «bairros camarários (…)” e que “a política social de 

habitação (ou política social na área da habitação) dos anos 90 envolve aspetos da 

política redistributiva do Estado e da política de integração social das minorias mais 

desfavorecidas”. 

Compreende-se, assim, a dimensão social da política da habitação presente ao 

longo do tempo sob três vertentes distintas: enquanto vertente especial da política de 

assistência social do Estado, com este a atribuir subsídios de habitação aos estratos da 

população sem quaisquer condições para adquirir ou arrendar casa; como uma política de 

redistribuição do rendimento, facilitando o acesso à habitação através de várias estratégias 

que possibilitem o acesso a este bem, assim como uma política de integração social, no 

sentido de combater a formação de áreas segregadas espacial e socialmente nas grandes 

cidades, com as naturais nefastas consequências a nível de integração e de convivência 

social. 

Quanto ao enquadramento económico da habitação social, este deve ser percebido a 

partir da indiscutível função económica que envolve, com Dias (1994, p. 99) a referir, a 

este propósito, que “a política da habitação tem, também, uma dimensão económica, caso 

das políticas económicas anticíclicas, destinadas a combater as conjunturas de recessão 

através da criação de empregos e do consequente aumento do consumo”. 

Em termos de enquadramento económico, a habitação surge, como já referido, não 

só como um fator fundamental para a sobrevivência quotidiana (enquanto necessidade 

básica de todas as famílias), como também constitui um processo produtivo fundamental 

com um peso significativo na economia de um país (quadro 1). 
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Na verdade, acaba por envolver todo um complexo conjunto de atores que vão 

desde os promotores, empresas de construção, aos compradores, inquilinos, senhorios, 

financiadores, mediadores, para além de ter um impacto económico significativo num 

conjunto de empresas a jusante e a montante do processo construtivo. 

Habitação é, ainda, segundo Matos (2001), um património, uma forma de 

investimento e de captação de poupanças, o que implica questionarmo-nos sobre as 

condições de investimento ou de desinvestimento e o significado que a propriedade assume 

no rendimento, nas estratégias e na diferenciação das famílias. 

 

Quadro 1 – Enquadramento da Habitação Social 

Político Social Económico  

Enquadramento legal Valorização da qualidade de vida Constitui um processo produtivo 

Leis 

Decretos 

Portarias 

Atribuição de um alojamento 

social 

 

Processo de socialização 

- envolve a integração social das 

pessoas mais desfavorecidas 

 

Combater a formação de 

áreas segregadas espacial e 

socialmente 

 

• Envolve um conjunto de atores 

– promotores, financiadores, 

   empresas de construção, 

   compradores, senhorios, 

   inquilinos; 

• Tem impacto nas empresas a 

   montante e a jusante do 

   processo construtivo; 

• Constitui um património 

  – forma de investimento e de 

     captação de poupanças. 

 

1.4 As políticas de habitação social 

1.4.1 Pós 1974 até 1986 

 

A política de habitação em Portugal nunca foi uma política definida de forma 

consistente constatando-se, sim, que de acordo com as necessidades existentes foram 

criadas medidas e programas, “criados e geridos ao sabor das conjunturas políticas e 
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financeiras, sem adequada preparação prévia, nem a garantia dos meios para 

a respectiva concretização” (Ferreira, (coord.) (1993) p. 10)
10

. 

Outra questão fundamental é a forma como deve ser encarada a questão das formas 

e os processos de construção e gestão da habitação social pública. Daí compreender-se ser 

“ urgente passar de uma política de habitação social a uma política social de habitação” 

(Ferreira (coord.), 1993, p. 19). 

Igualmente, sobre esta temática, Vilaça (2001, p. 83) refere que “em Portugal, o 

problema da habitação sempre foi tratado como o parente pobre da política. Apesar de 

continuar a atingir as cidades, as vilas, outros centros urbanos e, essencialmente, milhares 

de famílias, a questão da habitação permanece no esquecimento das políticas públicas. 

Nem sequer se trata de falta de financiamentos.  

Trata-se, sim, de ausência de políticas, estratégias e planeamento. Trata-se de 

consensualizar medidas com os atores locais. Trata-se de dar eficácia institucional aos 

instrumentos criados”. 

A problemática da habitação e consequentes questões da política social têm 

merecido, assim, inúmeros e multifacetados estudos, com referência às 

políticas adotadas neste domínio. Daí considerar-se usualmente, aquando da investigação 

da problemática da habitação, estarmos a lidar com conceitos e práticas considerados 

transdisciplinares, ideia esta comungada por Kemeny (1991, cit. in Serra, 2002, p.76) 

quando realça que os estudos de habitação são “o estudo das instituições sociais, políticas, 

económicas, culturais e as relações que constituem a provisão e utilização de alojamentos”. 

Os desafios das políticas de habitação passam por: uma efetiva política de solos; 

uma fiscalização apertada da qualidade construtiva; uma desburocratização dos processos 

de construção; um “pacto de cooperação” entre autarquias, estado e entidades privadas 

para a renovação do parque nomeadamente nas áreas centrais; uma dinamização do 

mercado de arrendamento; o ensaio de programas inovadores para as famílias de mais 

                                                           
10

 Refira-se que o Livro Branco sobre a política da habitação em Portugal  pode ser considerado um primeiro 

esforço de concretização de uma Política habitacional, na sequência do qual é implementado o PER, mas é só 

em 2007-2008 que é realizado o Plano Estratégico de Habitação, o qual nunca chegou a ser aprovado. “Na 

perspectiva do Plano Estratégico, o Estado reforçaria as funções de planeamento, regulação, fiscalização, 

monitorização e avaliação, reorganizando o seu papel de parceiro fundamental – com as autarquias, as 

organizações sociais, as cooperativas, os privados – para a execução das medidas de política, clarificando 

papéis e relações, e também expectativas e responsabilidades” (Guerra, 2011, p. 64.) 
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baixos rendimentos, diversificação das fontes de financiamento e elaboração de programas 

locais de habitação (Plano Estratégico da Habitação, 2008). 

Em termos históricos, a intervenção do Estado na habitação é anterior ao 25 

de abril, tratando-se de uma intervenção paternalista, essencialmente direcionada para as 

duas maiores cidades do país (Lisboa e Porto), para algumas capitais de distrito e, de uma 

forma geral, dirigidas para o funcionalismo público e assalariados afetos aos sindicatos 

nacionais. 

Deve contudo referir-se que alguns dos programas do pós 25 de abril, 

nomeadamente os contratos de desenvolvimento para a habitação (CDH) e os empréstimos 

às Câmaras, serem delineados durante o governo de Marcelo Caetano. 

Posteriormente, a política de habitação sofreu variações entre períodos mais 

intervencionistas (1974-1976) e outros mais liberalizantes (1976-85) orientando-se para a 

produção de habitações de renda económica, através da revitalização da 

promoção direta do Fundo de Fomento da Habitação (FFH - no período de 76 a 82), da 

habitação apoiada a custos controlados, via CDH, empréstimos às Câmaras (a partir de 

1982, com a extinção do FFH e criação, em 1984, do Instituto Nacional de Habitação -

 INH - as Câmaras passam a ser responsáveis, diretamente, pela promoção e construção 

dos programas de renda limitada) e fomento das cooperativas. 

Os CDH (Decreto-Lei nº 663/74, de 26 de novembro, posteriormente alterado pelos 

Decreto-Lei nº 236/85 de 5 de julho e Decreto-Lei nº 39/89, de 1 de fevereiro) são 

celebrados, mediante protocolo, entre os municípios, o FFH (depois, após a sua extinção, 

com o INH), os Institutos Especiais de Crédito e empresas de construção privadas, para 

construção de habitações de custos controlados para venda, beneficiando as empresas de 

empréstimos com juros bonificados com a garantia de compra assegurada pelos municípios 

ou pelo IGAPHE As empresas beneficiam, ainda, de várias isenções fiscais, 

nomeadamente, isenção de sisa e dos encargos de registo predial. 

Com o 25 de abril de 1974, e no respeitante à política habitacional seguida após a 

revolução, pode-se, segundo Ferreira (1987, p. 57-58), distinguir três períodos. 

Um primeiro, que se situa entre 1974-76, como fase caraterizada por um forte 

reforço da intervenção do Estado, quer no fomento da produção direta de habitações, quer 

na diversificação dos apoios e programas de produção indireta como, também, nos 

domínios da política urbanística e de solos. 
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Com efeito, a política de orientações adotadas, na sequência do 25 de abril, no 

sentido de conferir ao setor público um papel acrescido na promoção habitacional, é 

testemunhada pela criação de diversos programas de apoio técnico e financeiro aos 

promotores privados e cooperativos. Neste espírito, o período entre 1974-1976 

é caraterizado por um reforço da intervenção do Estado relativamente ao fomento direto da 

produção habitacional e aos domínios da política urbanística e de solos, especificamente no 

que diz respeito a: 

 Alterações ao arrendamento urbano, visando condicionar os aumentos das 

rendas e impor a obrigatoriedade do arrendamento de fogos devolutos e a 

legalização das ocupações; 

 Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL)  - criado por despacho 

conjunto do Ministério da Administração Interna e Secretaria de Estado da 

Habitação e Urbanismo, caraterizado por um programa inovador e modelo 

de uma política participada
11

; 

 Apoio técnico e financeiro às autarquias, através de um programa de 

promoção de pequenos empreendimentos de habitações de custos 

controlados e aumento das comparticipações para a construção de 

habitações dirigidas aos estratos sociais insolventes; programa de 

Empréstimos às Câmaras Municipais (Decreto-Lei nº 658/74, de 23 de 

novembro) e que é já uma medida de descentralização da política 

habitacional; 

 Criação de contratos de desenvolvimento para a habitação (CDH), 

pretendendo-se edificar cerca de 15000 fogos/ano de renda limitada e 

impulsionar a reconversão estrutural da promoção imobiliária privada, 

financiando-se a construção de habitação a custos controlados
12

; 

                                                           
11

 As operações  foram, durante um curto período após o 25 de abril de 74, uma intensa experiência de 

democracia e intervenção participativas no domínio da habitação social. Ainda hoje continua a constituir uma 

referência para os estudos urbanos, pela forma como envolveu arquitetos, engenheiros, juristas, geógrafos, 

sociólogos e, sobretudo, os próprios moradores de bairros degradados, num esforço associativo para lutar por 

uma habitação condigna e pelo direito à cidade. 
12

 CDH – Contrato de Desenvolvimento para a Habitação (Decreto-Lei nº 663/74, de 26 de novembro, 

Decreto-Lei nº 412-A/77, de 29 de setembro e Decreto-Lei nº 344/ 79, de 29 de agosto), eram contratos 

celebrados entre o FFH as instituições especiais de crédito e as empresas ou grupos de empresas de 

construção. O Decreto-Lei nº 165/93, de 7 de maio (na sequência do PER) define CDH como um contrato 

celebrado entre as instituições financeiras, por si só, ou em associação, e as empresas privadas que se 
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 Institucionalização do programa de recuperação de imóveis degradados 

(PRID), medida também inovadora neste período de maior intervenção do 

Estado, criado pelo Decreto-Lei nº 704/76, de 30 de setembro. Trata-se na 

verdade do 1º programa que consagra apoios à reabilitação, dirigido à 

concessão de financiamentos bonificados, visando a conservação e 

beneficiação “do património habitacional nacional, público ou privado, 

urbano ou rural” (Ferreira, 1987, p. 115). 

 O regime de financiamento à aquisição de habitação própria, com juros bonificados 

pelo Estado, foi implementado em 1976, sofrendo sucessivas alterações e adaptações às 

características dos agregados familiares.  

Um segundo período que decorre entre 1976-1979 corresponde a um período de 

neutralização das diretrizes seguidas nos anos anteriores, com uma liberalização da política 

habitacional e urbanística. 

Na verdade, com a institucionalização do Ministério da Habitação e Urbanismo e 

Construção desenvolve-se um sistema de crédito à aquisição de casa própria, com juros 

bonificados e amplos prazos de amortização que, nas palavras de Ferreira (1987, p.71) “ao 

fim e ao cabo, visava-se substituir a promoção de custos controlados, de iniciativa pública, 

pela promoção de preços livres, do sector privado”. 

Como consequência, extinguiram-se os serviços do Fundo Fomento Habitação que 

maior dinamismo havia revelado (especificamente o SAAL) e assiste-se ao congelamento 

dos CDH. Paralelamente, reduziram-se progressivamente os empréstimos às câmaras, 

dificultando-se também a progressão do programa das cooperativas, com retenção de um 

número considerável de processos de expropriação de terrenos até finais de 1977. 

De salientar, ainda, o aparecimento do programa de casas pré-fabricadas que, 

segundo (Ferreira, 1987, p.7), revelar-se-ia desastroso “pois os seus custos ultrapassaram 

os valores da construção convencional, produzindo-se alojamentos precários, muitos deles 

hoje obsoletos e inabitáveis”.  

Entretanto, muitos dos empreendimentos ficaram inacabados, pelo facto destes 

bairros terem sido construídos com carácter de emergência para albergar as populações 

                                                                                                                                                                                
dedicam á construção civil e o INH com vista à construção de habitação a custos controlados, para venda, 

destinados a habitação própria ou arrendamento. 
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vindas das ex-colónias após o 25 de abril, sendo  mais tarde demolidos e com a população 

a ser realojada noutros bairros, nomeadamente nos bairros do Programa Especial de 

Realojamento (PER). 

Finalmente, o período que vai de 1980 a 1985, em termos gerais, caracteriza-se pelo 

abrandamento do apoio aos programas públicos e apoiados, assistindo-se novamente a um 

reforço do crédito à aquisição de casa própria através do sistema de amortização 

progressiva, com prestações iniciais reduzidas, facilitando o acesso a camadas mais amplas 

da população.  

Em síntese, o Estado passou a intervir de uma forma indireta através de um maior 

apoio às famílias para a aquisição de casa própria com recurso ao crédito bonificado
13

, o 

que permitiu um maior acesso à habitação própria. Esta constante política de apoio à 

aquisição, está na origem de Portugal apresentar, no contexto europeu, uma das mais altas 

taxas de proprietários de casa própria. 

Através do Decreto - Lei n° 148/81, de 4 de junho, é feita uma alteração à política 

de arrendamento, revogando o congelamento das rendas e deixando aos proprietários a 

opção entre os regimes de renda livre e condicionada. Apesar desta alteração ao 

arrendamento, este mercado que se encontrava praticamente paralisado, não conhece 

qualquer dinamização. 

Com a extinção do Fundo Fomento Habitação, em 1982, cria-se o Fundo de Apoio 

ao Investimento Habitacional (FAIH) dirigido ao financiamento da habitação social com 

fundo e critérios de rentabilidade comercial.  

No tocante à   construção de habitação a custos controlados para venda, o  Decreto-

Lei nº 220/83, de 26 de maio, cria um novo regime de crédito, possibilitando às autarquias 

locais o lançamento de novos programas de construção de habitações com custos 

controlados.  

                                                           
13

 O crédito à habitação bonificado, é um tipo de empréstimo bancário (para além de outros como o 

bonificado jovem), em que o Estado pagava parte dos juros do empréstimo. O acesso  a este crédito é 

regulamentado pela Portaria n.º 1177/2000, de 15 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria n.º 

310/2008, de 23 de abril. Os bancos também costumam dar bonificações no “spread” aos clientes que 

subscreverem determinados produtos ou serviços. Em Portugal este regime, tal como o bonificado jovem, 

vigorou até 30 de setembro de 2002, a partir desta data os bancos deixaram de os poder praticar (Banco de 

Portugal, regime de crédito à habitação – Portal do Cliente Bancário). 

http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/220.pdf
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/220.pdf
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Mais tarde, em 1984, surge o INH
14

, assumindo atribuições no domínio do 

financiamento dos estudos e da elaboração normativa para a problemática habitacional, 

com o objetivo de dotar o Estado de um instrumento de intervenção financeira no setor da 

habitação, com especial ênfase, na altura, na concessão de apoio à construção de habitação 

social destinada aos estratos populacionais mais carenciados.  

Entretanto, através de duas revisões à sua lei orgânica, uma em 1988 e outra em 

1991, o estatuto jurídico do INH foi redefinido, quer quanto à sua estrutura, que passou a 

ser dotada de capital participado por entidades públicas e privadas, quer ao nível da 

flexibilização e agilização das suas competências, visando habilitá-lo a desenvolver a sua 

atividade de financiamento de modo mais eficaz e consentâneo com a adequada 

concretização da política de habitação. 

Como veremos, nos pontos seguintes, esta situação tem vindo a alterar-se com a 

política de alienação adotada, estando as instituições estatais a negociar a transferência das 

suas responsabilidades para os municípios (processo de municipalização).  

Esse processo, com efeito, vem reforçar o papel das autarquias e a sua importância 

no setor habitacional. 

 

1.4.2 A partir de 1986 

  

Na década de 1980 a situação habitacional conhece alterações consideráveis que 

resultaram, fundamentalmente, das mudanças nas diretrizes políticas e económicas do país, 

marcadas agora pela estabilização das instituições políticas em torno do centro-direita e por 

um reforço das lógicas de mercado (crescente liberalização da economia).  

Pautada por um recuo na intervenção direta do Estado na promoção da habitação, 

uma das principais medidas consistiu, como referido acima, no incentivo à aquisição de 

                                                           
14 O INH foi criado pelo Decreto-Lei nº 177/84, de 25 de maio, tendo funcionado em regime de instalação até 

junho de 1986, altura em que foram aprovados os seus estatutos, com a publicação do Decreto-Lei nº 202-

B/86, de 22 de junho, posteriormente alterado pelos Decreto-Lei nº 460/88, de 14 de dezembro, Decreto-Lei 

nº 305/91, de 16 de agosto, e Decreto-Lei nº 243/2002, de 5 de novembro, o qual veio determinar a sua fusão 

com o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. 
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casa própria através do crédito bonificado (1984 até 2002
15

). Esta medida abrangeu um 

conjunto de famílias com rendimentos diferenciados, todavia, com alguma solvência, mas 

não impediu o aumento significativo do número de famílias a viver em alojamentos com 

condições precárias. 

Na verdade, as políticas e estratégias da habitação seguidas nas décadas 80 e 90 e 

que se prolongam até 2002, com a extinção do crédito bonificado, traduzem-se, em linhas 

gerais, por um apelo, reforço e consolidação à aquisição de habitação que, como refere 

Serra (2002, p.32), “passa a constituir, indubitavelmente, o eixo central das políticas 

habitacionais”.  

Na verdade, entre 1980 e 2002, o estímulo à aquisição de casa própria, através do 

crédito bonificado, constitui, sem dúvida, a medida de política mais permanente, desde o 

25 de abril de 1974.  

“Apesar de não conhecermos os montantes exactos da despesa pública com esta 

medida de política, o Estado despendeu, entre 1976 e 1997, cerca de 5 642 milhões de 

contos através da realização de 1 365 732 contratos de aquisição de habitação o que é 

revelador do seu impacto no conjunto das famílias portuguesas. Estima-se que a política de 

habitação bonificada deverá ter atingido cerca de 10% do número de famílias que se 

candidataram ao crédito. Em 2002 o valor do investimento público no apoio à aquisição 

atingiu 767 milhões de Euros” (Plano Estratégico da Habitação – Política de Habitação, 

2008, p. 18-19).  

A partir de 1985, e nos anos seguintes, de acordo com Matos e Salgueiro (2006), 

assiste-se a uma quebra da promoção pública, começando a diminuir devido a um conjunto 

de fatores que passam pelas restrições impostas pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI), extinção do FFH, redução dos apoios financeiros à promoção de custos controlados 

e início da venda de habitações sociais aos residentes (quadro 2).  

Nos anos seguintes, é dada especial atenção à iniciativa privada incentivando-se, 

cada vez mais, a aquisição de habitação própria. A esta postura está subjacente uma 

preocupação de garantir melhores condições para a promoção habitacional, até porque se 

                                                           
15

 O crédito à habitação bonificado, foi revogado, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei nº 305/2003, de 9 

de dezembro. Contudo, como referimos acima, os bancos desde 30 de Setembro de 2002 que deixaram de 

poder contratar este tipo de crédito. 
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acentua a austeridade financeira do setor público, tendo em vista a estabilização económica 

e o controlo da inflação, o que acarretou a regressão da promoção pública e cooperativa. 

Os benefícios, em termos de taxas de juros e prazos de amortização, vão-se 

alargando, acontecendo o mesmo com o número dos beneficiários e entidades a quem é 

permitido conceder crédito. Constata-se, por exemplo, a possibilidade, com o Decreto-Lei 

nº 35/86, de 3 de março, dos bancos comerciais concederem crédito, situação até então 

restrita aos Institutos Especiais de Crédito.  

Por sua vez, com o Decreto-Lei nº 328-B/86, de 30 de setembro, torna-se possível a 

aplicação do crédito na aquisição de terrenos destinados à construção de habitação própria, 

residências secundárias e de prédios para arrendamento
16

. Desta forma, sensivelmente a 

partir de 1986 e até 1993, verifica-se uma significativa dinamização da iniciativa privada e 

cooperativa, surgindo o Instituto Nacional de Habitação como entidade específica para 

regular a intervenção do Estado na área da habitação.  

De realçar, também, outras medidas incrementadas, tais como a promoção da 

habitação a custos controlados, o arrendamento e a poupança, nomeadamente através das 

contas poupança-habitação.   

Pelo  Decreto-Lei  n.º 76/85, de 25 de março, previu-se a concessão de empréstimos 

a longo prazo a cooperativas para construção ou aquisição de fogos destinados a habitação 

dos seus associados em regime de propriedade coletiva. Assim, o regime de financiamento 

vem beneficiar os empréstimos, com uma bonificação significativa da taxa de juro 

contratual durante a vigência do empréstimo. Igualmente, estabelece condições mais 

favoráveis para o financiamento de habitações destinadas ao regime de propriedade 

coletiva viabilizando, efetivamente, a existência de dois regimes de propriedade das 

habitações a promover pelas cooperativas de habitação e construção.  

Decretou-se, assim, que o Instituto Nacional de Habitação, a Caixa Geral de 

Depósitos, o Crédito Predial Português e a Caixa Económica de Lisboa - Montepio Geral 

ficassem autorizados a conceder empréstimos a cooperativas de habitação e construção de 

qualquer grau para a construção ou aquisição de habitações destinadas ao regime de 

propriedade coletiva previsto no Decreto-Lei nº 218/82, de 2 de junho.  

                                                           
16

 É a partir de meados da década de oitenta, através de diplomas como, por exemplo, o Decreto-Lei n° 

201/85, de 25 de junho, e o referido Decreto-Lei nº 328 B/86, posteriormente regulado pelo Decreto-Lei n° 

349/98, de 11 de novembro, que surge as condições dos regimes atualmente existentes de crédito à habitação.  

http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/DL76pdf.pdf
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Sobre a construção ou aquisição de habitação a custos controlados para 

arrendamento, o  Decreto-Lei nº 110/85, de 17 de abril, regula os empréstimos a conceder 

a municípios e suas associações e a empresas municipais ou intermunicipais para o 

financiamento da construção ou da aquisição, no âmbito de programas de reabilitação 

urbana ou de contratos de desenvolvimento para habitação, de habitações destinadas a 

arrendamento.  

A partir de finais da década de oitenta, o Estado revela preocupações com a 

recuperação e reabilitação do edificado sendo promulgados vários programas com vista à 

execução de obras de conservação, beneficiação e recuperação de fogos e imóveis 

degradados (quadro 2). 

Em fevereiro de 1987 é criado o Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado (IGAPHE)
17

, com responsabilidades no âmbito da administração 

corrente e do enquadramento normativo do parque habitacional. O seu aparecimento surge 

na sequência da extinção do FFH
18

, na medida em que essa extinção criou um vazio 

orgânico em matéria de gestão, conservação e alienação do património habitacional do 

FFH. Uma das atribuições fundamentais do IGAPHE era o desinvestimento de parte do 

património habitacional transferido do FFH e a afetação das receitas emergentes à redução 

da sua dívida, sendo-lhe ainda cometidas outras atribuições, como a gestão, conservação e 

alienação do parque habitacional, equipamentos e solos, apoio técnico a autarquias locais e 

outras instituições promotoras de habitação social, no domínio da gestão e conservação do 

parque habitacional, e ao Governo, na definição das políticas de arrendamento social e de 

alienação do parque habitacional público.  

 De referir, igualmente, o Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de junho
19

, permitindo a 

celebração de acordos de colaboração entre o IGAPHE, INH e os municípios para a 

realização de programas de habitação social municipal destinados ao realojamento de 

população residente em barracas. 

Surge entretanto o Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas 

(PRAUD) (que substitui o PRID) criado com o Despacho n° l/88, de 20 de janeiro e o 

                                                           
17

 Criado em 1987 (Decreto-Lei nº 88/87, de 26 de fevereiro), a instituição pública-IGAPHE (Instituto de 

Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado) - surge vocacionada para assumir as funções do 

FFH mas já então adaptada às novas filosofia e política habitacionais completamente divergentes daquelas a 

que o FFH procurou dar execução. 
18

 Operada pelo Decreto-Lei n.º 214/82, de 29 de maio. 
19

 Este programa foi revogado pelo PROHABITA 

http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/110.pdf
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Instituto+Gestão+Alienação+Património+Habitacional+Estado
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Instituto+Gestão+Alienação+Património+Habitacional+Estado
http://www.dre.pt/pdf1sdip/1982/05/12200/14761478.PDF
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Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), 

criado em 1988 (Decreto-Lei n° 4/88, de 14 de março, alterado pelo Decreto-Lei n° 

420/88, de 30 de novembro, pelo Decreto-Lei n° 197/92, de 22 de setembro, Decreto-Lei 

n° 104/96, de 31 de julho e Portaria nº 914/92 e pelo Decreto-Lei n° 329-C/2000, de 22 de 

dezembro). 

 

Quadro 2 – Políticas de habitação social entre 1974 e 1993 

Período Medidas 

1974-1976 Estado intervencionista  
  - Fomento da produção direta de habitação; 
  - SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local);  
  - CDH (Contratos de desenvolvimento para habitação);  

1976-1985  Estado mais liberal 
- Empréstimos às Câmaras (1982 – programas de renda limitada); 
- Fomento de cooperativas 

Após 1986 - Estímulo à aquisição de casa própria através do crédito bonificado e 

  isenções fiscais. 

- Progressiva quebra da promoção pública e cooperativa 

    • austeridade financeira do sector público, tendo em vista a estabilização 

      económica e o controlo da inflação:  

    • restrições impostas pelo FMI; 

    • redução dos apoios financeiros à promoção  de custos controlados 

    • início da venda de habitação social aos residentes. 

- 1987 – Decreto-lei nº 226/87 – acordos de colaboração IGAPHE, INH e  

            os municípios destinados ao realojamento de população que 

            reside em barracas (1º incentivo de erradicação de barracas). 

- Mudança de paradigma - preocupação com a habitação degradada  

  nos centros urbanos 

   • Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAU); 

   • Regulamento Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 

     Arrendados (RECRIA); 

Após 1993, assiste-se a um novo impulso na construção de habitação social, com a 

criação, pelo Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio, do Programa Especial de Realojamento 

para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (PER), enquanto resposta mais rápida 

às situações de necessidade de realojamento, sobretudo dos núcleos de barracas existentes. 

O PER surge na sequência das críticas à política habitacional e ao deficit 

habitacional existente, durante o Encontro Nacional da Habitação realizado em 1993 
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apontando-se “a necessidade de se construir 500.000 casas até 2000” (Ferreira (coord.), 

1993, p. 67). 

Este programa, vai aplicar-se às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, medida 

que, limitada do ponto de vista territorial, visava responder a particularidades do 

crescimento metropolitano, surgindo como uma medida urgente e prioritária, prevendo a 

construção ou aquisição de 48 416 alojamentos (Plano Estratégico da Habitação - Política 

de Habitação, 2008, p. 35) até ao ano 2000
20

, com o objetivo último de proceder ao 

realojamento das famílias que viviam em barracas. Tratando-se, igualmente, de um 

programa que introduz “alguns aspectos novos, que já, vinham sendo, aliás, reivindicados, 

há vários anos, sobretudo pelos técnicos sociais: … aspectos ligados à promoção, 

particularmente, localização; aspectos ligados ao apoio às famílias e à utilização dos 

alojamentos, sobretudo uma preocupação com o acompanhamento e inserção social das 

famílias a realojarem” (Matos, 2004, p.7). 

Simultaneamente, surge o Programa de Construção de Habitações Económicas 

(Decreto-Lei nº 164/93, de 7 de maio), posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 181/94, 

de 29 de junho, com o objetivo da construção de habitações a custos controlados, combate 

à especulação imobiliária e diminuição das carências habitacionais nas Áreas 

Metropolitanas. Observa-se, assim, uma clara preocupação de se proceder a uma 

atualização anual do preço máximo de venda de terrenos, no âmbito deste programa. Estes 

programas implicaram a intervenção direta dos municípios e centraram-se exclusivamente 

nas duas áreas metropolitanas, destacando-se a possibilidade da aquisição de fogos a 

empresas através de CDH.  

Em 1995, com a publicação dos Decreto-Lei nº 87/95, de 5 de maio e Decreto-Lei 

nº 93/95 de 9 de maio, o PER é alargado a outras entidades, caso das IPSS's e pessoas 

coletivas vocacionadas para fins assistenciais
21

.  

Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei nº 79/96, de 20 de junho, as 

famílias podem escolher o local e o fogo mais adequado ao seu realojamento com o 

programa PER-Famílias. A concessão de comparticipações e financiamento a fundo 

                                                           
20

 Situação que, contudo, não se concretizou pois ainda hoje o programa não se encontra totalmente 

finalizado. 
21

 Apesar do programa prever a possibilidade das Instituições Particulares de Solidariedade Social ou pessoas 

coletivas de utilidade pública e as Cooperativas de Habitação Económica, poderem aderir ao PER, a sua 

participação foi praticamente inexistente. 
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perdido (que podia ir até 50% do valor do fogo) destinava-se a apoiar qualquer família 

abrangida pelo PER, na aquisição ou reabilitação de fogos (em qualquer parte do país, se 

for pertença da família e esta aí instale a sua residência permanente). Esta medida visava 

uma melhor inserção das famílias a realojar nos tecidos urbanos, contribuindo também 

para uma maior satisfação residencial. 

No fundo, o PER, amplificado através do PER Famílias, correspondeu à primeira 

opção de flexibilização das políticas públicas de realojamento. Acresce-se, igualmente, o 

facto de se incentivar a reabilitação de habitações como soluções alternativas para 

alojamento daqueles agregados permitindo, assim, às regiões autónomas e aos municípios 

conjugarem a resolução das situações com a reabilitação de parte do parque habitacional 

urbano e a utilização de fogos devolutos.  

Apesar do caráter de excecionalidade do PER, dirigida a um grupo e territórios bem 

definidos (famílias residentes em barracas das AMP's), registou-se alguma abertura na sua 

flexibilização, nomeadamente através do PER-famílias, do PER-equipamentos (Portaria nº 

420/96, de 28 de agosto) e do acesso prioritário de candidaturas a outros programas de 

intervenção sócio-territorial integrados no II Quadro Comunitário de Apoio (caso do IORU 

e Integrar) como complementares do PER.  

 O objetivo prioritário do PER norteou-se, assim, pela aposta de erradicar as 

barracas ou similares das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, relevante medida de 

política de habitação social, na altura, concretizando-se, de modo mais pleno, pela 

descentralização da responsabilidade do realojamento para estas autarquias locais.  

Este plano apresentou como principais fragilidades o facto de não se ter conseguido 

implementar uma política efetivamente concertada entre os diferentes organismos 

(administração central, autarquias locais e iniciativa privada) e, também, a forma como se 

concretizava o realojamento. Na verdade, a opção de construir bairros com a única 

finalidade de alojar, utilizando a construção em larga escala e concentrando, 

predominantemente, extratos socioeconómicos fragilizados sem acesso aos serviços 

públicos essenciais e, por conseguinte, à verdadeira condição da vivência urbana, foi 

amplamente criticada (Mendes, 1997; Guerra, 1994; Freitas, 2001, Matos, 2004).  

Pelo Decreto-Lei nº 165/93, de 7 de maio, pretendeu-se que a promoção de 

habitação de custos controlados em regime de CDH (por empresas privadas que se 

dedicassem à construção civil) se assumisse como verdadeira alternativa para lançar no 

http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/165.pdf
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mercado habitações a um preço acessível à maioria das famílias, contribuindo para a 

atualização de preços.   

Em apoio aos municípios, de realçar a publicação do Decreto-Lei n.º 197/95, de 29 

de julho, beneficiando o apoio financeiro para aquisição de fogos destinados a 

realojamento, à semelhança do que acontece no PER. 

 De relevar, conforme referem Rodrigues et al (1999) que, em 1995, o espaço de 

intervenção é alargado às IPSS e às pessoas coletivas que prosseguem fins assistenciais, 

estabelecendo-se a possibilidade de serem abrangidas pelo regime de cooperação entre a 

administração central e local, no âmbito de programas de habitação social para 

arrendamento, destinados ao realojamento de populações residentes em barracas. Estamos, 

pois, perante a transferência de competências, no domínio da habitação social, do Estado 

(através do IGAPHE) para os municípios e outras entidades como organizações sociais e 

cooperativas. 

A partir de finais dos anos noventa verifica-se uma mudança de paradigma na 

política habitacional, com a criação em 1996 de programas de financiamento à reabilitação 

numa tentativa de interligação com a política de cidades, nomeadamente, a reabilitação dos 

centros históricos, assiste-se, assim, à criação de programas específicos, caso do Regime de 

Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas (REHABITA) (Decreto-Lei 

n° 105/96, de 31/07), do Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal (RECRIPH) 

(Decreto-Lei n° 106/96, de 31/07) e da implantação do programa comunitário URBAN 

(Decreto-Lei n° 262/95, de 04/10) e o Programa de Solidariedade de Apoio à Recuperação 

de Habitação (SOLARH) (Decreto-Lei n° 7/99, de 8/01, alterado pelo Decreto-Lei n° 

39/2001 de 9 /02).  

A reabilitação, ao melhorar as condições físicas internas e externas dos imóveis, 

com a manutenção do uso e do estatuto dos residentes, vai proporcionar boas condições de 

salubridade à população. Como tal, assistiu-se a uma opção oposta à construção de novos 

bairros sociais, onde, muitas vezes, se perpetuam condições de marginalidade e de miséria. 

Assim, os núcleos urbanos históricos puderam beneficiar do programa 

REHABITA, extensão do RECRIA, destinado a apoiar obras de conservação, beneficiação 

ou reconstrução de edifícios habitacionais.  
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De referir, a propósito, o RECRIA
22

 ser direcionado, desde as suas origens, para o 

objetivo de apoiar a recuperação de imóveis com pelo menos um fogo arrendado.  

O REHABITA visa apoiar financeiramente as câmaras municipais na recuperação 

de áreas urbanas antigas, sendo concedido mediante a celebração de acordos de 

colaboração entre o INH, as câmaras municipais e outras instituições de crédito 

autorizadas. 

O RECRIPH
23

 surge como programa direcionado para apoiar financeiramente a 

execução de obras de conservação e de beneficiação que permitissem a recuperação de 

imóveis antigos, constituídos em regime de propriedade horizontal. Por razões de maior 

racionalidade de meios, o Decreto-Lei n.º 30/97, de 28 de janeiro, transferiu para o INH 

competências no domínio do financiamento a fundo perdido, designadamente ao abrigo 

dos programas especiais de apoio ao realojamento de populações, até aí cometidas ao 

IGAPHE.  

Sobre equipamentos sociais, espaços comerciais e partes acessórias dos fogos 

(garagens e arrecadações), a  Portaria nº 371/97, de 6 de junho, estabeleceu normas 

relativas à concessão de empréstimos para projetos de equipamento social, por parte do 

INH, ou das instituições de crédito legalmente autorizadas a conceder financiamentos.  

 Por sua vez, com o  Decreto-Lei nº 145/97, de 11 de junho, estabelece-se um 

regime especial de financiamento à construção de habitações por parte de cooperativas de 

habitação e construção, regulando, de novo, a concessão de financiamentos a cooperativas 

de habitação e construção para construção de habitações a custos controlados. 

 Em junho de 2004 é criado o Programa de Financiamento para Acesso à Habitação 

(PROHABITA)
24

, programa com o intuito de promover a resolução de situações de grave 

carência habitacional de agregados familiares no território nacional e a ser concretizado 

mediante a celebração de acordos de colaboração entre os municípios ou associações de 

municípios e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
25

.  

                                                           
22

 RECRIA criado em 1988 (Decreto-Lei n° 4/88, de 14 de março e alterado pelo Decreto-Lei n° 420/88, de 

30/11, pelo Decreto-Lei n° 197/92 de 22/09, Decreto-Lei n° 104/96, de 31/07 e Portaria nº 914/92 e pelo 

Decreto-Lei n° 329-C/2000, de 22/12). 
23

 RECRIPH - Decreto-Lei n.º 106/96, de 31 de julho. 
24

 Decreto-Lei nº 135/2004, de 3 de junho alterado pelo Decreto-Lei nº 54/2007, de 12 de março. 
25

 Substitui o INH, como explicaremos mais à frente. 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/1997/01/023a00/04440444.PDF
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/27922793.pdf
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/portal/pt/portal/docs/Legislacao/dl.pdf
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Em termos mais concretos, este programa surge com a finalidade de resolução de 

situações graves de agregados familiares a residirem permanentemente em edificações, 

partes de edificações ou estruturas provisórias, constatando-se carências de toda a ordem.  

De referir, nomeadamente, graves deficiências de solidez, segurança, salubridade 

ou sobrelotação, assim como o facto de as situações vivenciadas pelas populações de 

necessidade de alojamento urgente, definitivo ou temporário, de agregados familiares sem 

local para habitar em virtude da destruição total ou parcial das suas habitações ou da 

demolição das estruturas provisórias em que residiam.  

Desta forma, com o aparecimento do PROHABITA há a possibilidade de concessão 

de apoios para construção de nova ou reabilitação de habitação própria e permanente, 

quando esta for total ou parcialmente destruída por calamidades, intempéries ou outros 

desastres naturais. 

O programa apresenta uma diversidade de modalidades de financiamento com 

objetivo de resolver as situações de grave carência habitacional e ainda requalificar os 

bairros sociais degradados ou desprovidos de equipamentos. Disponibiliza ao promotor um 

financiamento constituído por uma comparticipação e um empréstimo bonificado de longo 

prazo, permite a disponibilização de apoios para acabar com as carências habitacionais 

existentes nos vários concelhos do país e estimula a reabilitação em detrimento da 

construção nova. 

No campo das mudanças institucionais, com o Decreto-Lei nº 207/2006, de 27 de 

outubro, o INH, passa a dignar-se por Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU, I.P), tendo como objetivo essencial a missão de assegurar a concretização da 

política definida pelo governo, para as áreas da habitação e de reabilitação urbana, em 

conjugação e articulação nomeadamente com as políticas das cidades, versando não só esta 

área, assim como a das políticas sociais associadas à temática habitação, caso da 

salvaguarda e valorização patrimonial, assegurando memória do edificado e a sua 

evolução.  

Assim, o IHRU, mantendo a responsabilidade pela gestão do portal da habitação e 

do sistema do novo regime de arrendamento urbano, assume também competências de dois 

organismos atualmente extintos - o IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do 

Património Habitacional do Estado) e a DGEMN (Direção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais). 
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Por outro lado, o IHRU conjuga o conhecimento ao nível da gestão e 

implementação de políticas públicas com a habitação e a capacidade de mobilização de 

meios financeiros indispensáveis para garantir a implementação das políticas definidas. 

 Igualmente, dentro das suas competências, cabe-lhe a missão da gestão e 

manutenção do património habitacional, que obriga urgentemente a uma intervenção 

profunda, para que seja possível voltar a garantir condições de habitabilidade condignas.  

 Em síntese, o IHRU é atualmente a única entidade da administração indireta do 

Estado com competências de intervenção na área da habitação e da reabilitação urbana, 

estando também destinada a apoiar a política de reabilitação urbana e a reabilitação e 

gestão do parque habitacional de arrendamento público (anteriormente gerido pelo já 

extinto IGHAPE). 

 Finalmente, importa referir dois outros programas que, apesar de não serem 

destinados diretamente à habitação, tiveram um impacto significativo na requalificação de 

algumas áreas onde existiam bairros sociais o URBAN I, financiado pela União Europeia, 

com o objetivo de apoiar a revalorização e requalificação das áreas urbanas que reunirem 

condições de degradação de alojamentos, carências de infraestruturas básicas, pobreza, 

desemprego, toxicodependência e marginalidade particularmente grave. Este programa 

assenta na cooperação entre a administração central, autarquias e instituições privadas.  

Acresce o programa URBAN II, no âmbito do III
 

Quadro Comunitário de Apoio, na 

sequência do anterior URBAN I, tendo como objetivos não só promover a melhoria da 

qualidade de vida das populações de centros urbanos ou de subúrbios em crise das grandes 

cidades, pela formulação e a aplicação de estratégias inovadoras de revitalização 

socioeconómica sustentável, como também fomentar o desenvolvimento e o intercâmbio 

de conhecimentos sobre a revitalização e o desenvolvimento urbano sustentável. 

A abordagem do URBAN consiste numa abordagem territorial integrada, 

envolvendo uma sólida parceria local, integrando as dimensões económica e social através 

de uma série de operações que combinam a recuperação de infraestruturas com ações nos 

setores económico e do mercado de trabalho, complementadas por medidas destinadas a 

combater a exclusão social e a melhorar a qualidade ambiental. 

 Referência, igualmente, para o programa IORU (Programa Intervenção 

Operacional Renovação Urbana), sub-programa do Programa Operacional Ambiente e 

Revitalização Urbana, no âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio, direcionado para a 
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recuperação do parque habitacional público das câmaras e construção de equipamentos 

desportivos, de lazer e de espaços verdes, bem como a criação de pequenas atividades 

económicas nos bairros sociais. No fundo, um tipo de intervenção através da componente 

valorização urbanística e ambiental em áreas de realojamento. 

Salienta-se ainda a Iniciativa Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de 

Bairros Críticos, designada de forma abreviada “Iniciativa Bairros Críticos” (IBC), 

instrumento da Política de Cidades, lançado pela Secretaria de Estado do Ordenamento do 

Território e Cidades, e coordenado pelo IHRU. Trata-se de uma iniciativa, aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 143/2005
26

, que tem como objetivo o 

desenvolvimento de soluções de qualificação de territórios urbanos que apresentam fatores 

de vulnerabilidade crítica, através de intervenções sócio-territoriais integradas, socorrendo-

se de metodologias inovadoras, de modo a implementar projetos capazes de gerar 

modificações estruturais e em que a sustentabilidade e durabilidade dos resultados sejam 

uma realidade. Neste contexto, a iniciativa impõe o envolvimento da comunidade local de 

modo a criar estratégias e instrumentos que provoquem mudanças no bem-estar e nas 

oportunidades da população, e integrá-la na cidade onde está inserida. Assim a iniciativa 

assenta em parcerias institucionais e locais abrangendo 8 Ministérios (Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional; Trabalho e Segurança Social; 

da Cultura; da Educação; da Saúde; da Administração Interna; da Presidência e da Justiça), 

Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e outras entidades públicas e organizações locais 

com experiência de trabalho importante nesses territórios. 

Esta iniciativa incidiu sobre um número restrito de bairros das áreas metropolitanas 

de Lisboa e do Porto, sendo selecionados três territórios piloto: Cova da Moura (Amadora), 

Lagarteiro (Porto) e Vale da Amoreira (Moita), que, apesar de constituírem realidades com 

diferentes especificidades, têm em comum o facto de apresentarem fatores de 

vulnerabilidade crítica (evidenciam um parque habitacional degradado e/ou carências ao 

nível dos equipamentos e infraestruturas e uma população socialmente desfavorecida, 

verificando-se, em alguns bairros, níveis de pobreza profundos) e terem uma estrutura 

organizacional preexistente. 

                                                           
26

 Publicada no DR, I Série – B, de 7 de setembro de 2005. Inicialmente delineada para vigorar durante 2 

anos, foi objeto de prorrogação até 2013, mediante a Resolução do Conselho de Ministros nº 189/2007, de 31 

de dezembro 2007.   



 

32 

 

No âmbito do arrendamento e tendo em vista a revitalização deste setor, foi criado, 

pelo Decreto-Lei nº n.º 162/92 de 5 de agosto, o Incentivo ao Arrendamento por Jovens 

(IAJ). Este diploma tem como objetivo auxiliar os jovens no acesso à habitação no regime 

de arrendamento e criar condições favoráveis à mobilidade residencial. Pretende também 

revitalizar o mercado da oferta de habitação e, simultaneamente, que o arrendamento seja 

uma verdadeira alternativa no acesso à habitação por jovens que iniciam uma nova fase das 

suas vidas. Este incentivo, consiste num apoio sob a forma de subsídio (podendo atingir até 

75% do valor da renda paga), e ao qual podem candidatar-se todos os cidadãos com idade 

inferior a 30 anos. 

Criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 128/2007, a Iniciativa Porta 65 

aponta como missão “promover um mercado de arrendamento para habitação mais 

dinâmico, através do apoio à gestão do parque habitacional, público ou privado, destinado 

a arrendamento com vocação social, do estímulo à criação de novas soluções de gestão da 

oferta e da procura que favoreçam a mobilidade residencial associada a esse parque e da 

criação de instrumentos de incentivo ao arrendamento”. Enquanto instrumento de 

dinamização do arrendamento de “vocação social”, é constituído por 4 instrumentos 

distintos: 

 Porta 65 – Jovem – (substitui o IAJ
27

), é regulado pelo Decreto-lei 308/2007 de 2 

de setembro, e pretende impulsionar o arrendamento por jovens, concedendo, para 

o efeito, um suplemento para pagamento da renda e tem como primeiro critério de 

seletividade o rendimento dos próprios e/ou dos ascendentes. Este programa 

permite estimular a mobilidade residencial em detrimento da instalação da 

população mais carenciada em bairros cujas rendas eram apoiadas pelo governo, 

bem como apoiar população que, em determinado período da sua vida, se encontre 

numa situação de vulnerabilidade.  

 Programa Porta 65 – Residência (Coabitação) Apoiada, apoia instituições com fins 

“assistenciais e de solidariedade social” que oferecem alojamento coletivo a grupos 

                                                           
27

 Considerado um instrumento inadequado na dinamização do arrendamento e de não ser suficientemente 

justo, já que não estaria a apoiar aqueles que efetivamente necessitavam do incentivo. 
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populacionais com necessidades habitacionais específicas ou temporárias, a saber: 

“sem-abrigo”, “idosos”, “imigrantes”.  

 Programa Porta 65 – Gestão e Proximidade, apoia a criação/reconversão de 

unidades locais de gestão do parque público - designadas Agências de Gestão e 

Intervenção Local/ AGIL’s - centrada em três princípios gerais: i) proximidade; ii) 

gestão integrada; iii) sustentabilidade. 

 Porta 65 – Bolsa de Habitação & Mobilidades, que prevê a criação de uma bolsa de 

habitação para arrendamento de vocação social, por via da centralização e 

dinamização da gestão dos fogos “sociais” disponíveis, por um lado, e, por outro, 

da angariação/mediação de fogos privados baseada em garantias dos riscos 

locativos por parte do Estado aos senhorios. 

O novo regime do arrendamento urbano (NRAU), definido pelo Lei nº 6/2006, tem 

como objetivo a dinamização do mercado de arrendamento através da atualização das 

chamadas rendas antigas, por forma a promover a reabilitação dos imóveis arrendados. 

Dada a reduzida operacionalidade e implementação do NRAU, em resultado do 

complicado e demorado processo de atualização das rendas e de despejo e da dificuldade 

de realização de obras de reabilitação em imóveis arrendados, o diploma foi revogado pela 

Lei nº 31/2012. Este novo diploma introduz várias medidas destinadas a dinamizar o 

mercado de arrendamento de que se salientam: maior liberdade na definição da duração 

dos contratos; maior relevo da negociação das partes na atualização das rendas antigas 

(salvaguardando-se as situações de carência económica e dos arrendatários com 65 ou mais 

anos de idade ou com deficiência grave); redução da duração do período de transição dos 

contratos antigos para o novo regime (possibilidade de atualização das rendas ao fim de 5 

anos, para os contratos habitacionais); novo regime para realização de obras em prédios 

arrendados; procedimento especial de despejo (pode ocorrer por via extrajudicial, tornando 

mais simples e menos morosa a desocupação efetiva do local arrendado por incumprimento 

do arrendatário). 

Como consequência da crise económica e da dificuldade no acesso ao mercado da 

habitação pelas famílias Portuguesas, foi promovido a Mercado Social de Arrendamento 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/15700/0441104452.pdf
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que constitui uma das medidas inseridas no Programa de Emergência Social (PES)
28

 

anunciado, em 2011, pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. 

O mercado social de arrendamento visa o arrendamento de habitações devolutas, 

na posse das instituições financeiras e outras habitações que se encontrem desocupadas, e 

dirige-se a classes sociais que, apresentando rendimentos superiores aos que permitem a 

atribuição de uma habitação social, não têm capacidade financeira para arrendarem um 

imóvel em mercado livre. Esta iniciativa engloba um grupo de imóveis que são 

disponibilizados com rendas 30 por cento abaixo do valor praticado no mercado, de 

acordo com o local onde se inserem. 

 

 

1.5 Papel dos municípios na habitação social 

1.5.1 Mecanismos de promoção da habitação 

 

 A título introdutório, pode-se dizer que se foi operando ao longo dos tempos uma 

progressiva intervenção municipal na habitação social a partir da transferência gradual da 

responsabilidade do Estado.  

A este propósito - conforme realça Negreiros (1995), citada por Hélia Carneiro 

(2003) - a promoção e gestão da habitação passa a ser da responsabilidade das autarquias, 

política que começou a existir, de facto, a partir de 1985, sendo, na perspetiva de alguns 

autores, uma das lacunas do poder local. 

Refira-se contudo que, por um lado, em 1976, são criados os Serviços Municipais 

de Habitação (Decreto-lei nº 797/76), que apesar de serem administrativa e 

financeiramente autónomos, testemunham a crescente transferência de competências do 

poder central, ainda que sem os meios financeiros correspondentes, por outro, verifica-se 

também um papel mais ativo das autarquias no mercado habitacional, através da 

possibilidade de cedência de terrenos em direito de superfície, a moradores individuais e 

cooperativas
29

 (Serra, 2002). 

                                                           
28

 http://www.mercadosocialarrendamento.msss.pt/mercado_social_arrendamento.jsp 
29

 Decretos-Lei nº 393/84 e nº 110/85. O direito de superfície, foi muito utilizado, no apoio às cooperativas 

de habitação e também nos loteamentos para autoconstrução, realizados pelas Câmaras, como forma de 

combater a construção clandestina (Matos, 2001).   

http://www.mercadosocialarrendamento.msss.pt/mercado_social_arrendamento.jsp
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Aponta-se, neste contexto de levantamento histórico, a criação do Instituto 

Nacional de Habitação (INH)
30

 como referencial e significativo marco, ao surgir “com o 

objetivo de dotar o Estado de um instrumento de intervenção financeira no setor da 

habitação, com especial ênfase, na altura, na concessão de apoio à construção de habitação 

social destinada aos estratos populacionais mais carenciados”
31

. 

Considera-se, assim, a criação do INH como importante momento da política de 

descentralização das responsabilidades da administração central para as autarquias. 

Através do INH dá-se, pois, o passo essencial para fornecer o financiamento para a 

construção da habitação social, levada a cabo pelos municípios e outras entidades, caso de 

organizações sociais e cooperativas.  

Neste sentido, as Câmaras procuraram desenvolver um trabalho de cariz integrador, 

testemunhado não só através da construção de habitações sociais e de acolhimento, como 

com a implementação de políticas especiais respeitantes à integração, acompanhamento 

das famílias e auto-organização da população realojada.  

Promoveu-se, com efeito, a criação de infraestruturas, adoção de construções 

apropriadas ao meio social e físico de inserção das habitações, incentivando o apoio e 

envolvimento dos diferentes atores, em particular das comunidades locais.  

É evidente que o Estado assumiu o papel de regulador e financiador não só no 

respeitante à promoção dos essenciais mecanismos de acesso das famílias carenciadas a tal 

bem, como também na definição e execução de políticas habitacionais, em articulação com 

os municípios, organizações sociais e cooperativas.  

Nos seus objetivos prioritários constavam, igualmente, o apoio técnico a autarquias 

locais e outras instituições promotoras de habitação social, no domínio da gestão e 

conservação do parque habitacional e a responsabilidade, por parte do Governo, na 

definição das políticas de arrendamento social e de alienação do parque habitacional 

público. 

Neste contexto se insere o quadro legal de atribuições e de competências das 

autarquias locais, consideradas na Lei 159/99, de 14 de setembro
32

, ao estabelecer a 

                                                           
30

 Decreto-Lei n.º 177/84, de 25 de maio, e reestruturado pelo Decreto-Lei n.º 202-B/86, de 22 de julho. 
31

 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/historico/inh.html. 
32

 Estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais. Publicação: 

Diário da República - Série I-A, N.º 215, de 14.09.1999, Páginas 6301 a 6307Associado: Decreto-Lei nº 

144/2008 de 28-07-2008 Alterado: Lei nº 67-A/2007 de 31-12-2007. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1984/05/12100/16871690.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/1986/07/16601/00020006.PDF
http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=804
http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=804
http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=783
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intervenção do município no âmbito da ação social e da habitação, prevendo igualmente a 

sua participação em programas no domínio do combate à pobreza e à exclusão social.  

Releva-se, desta forma, o imprescindível papel dos municípios na problemática da 

habitação social e inerente relacionamento com a intervenção no âmbito da ação social, 

atuação que perpassava não só pela progressiva e condigna inserção social, como pela 

melhoria das condições de vida dos munícipes, nomeadamente quando os estratos sociais 

mais desfavorecidos eram atingidos por situações de grande carência habitacional.  

Constatava-se, com efeito, o sentimento de exclusão e de segregação vividos em 

alguns espaços urbanos, com incidência especial nos bairros de habitação social e, como 

tal, a perceção de que os espaços sociais urbanos não podiam ser analisados somente como 

espaços urbanizados (meramente físicos) uma vez que, como refere Gonçalves (1988, 

p.15), tratava-se de espaços “utilizados pelos atores sociais, resultando da existência 

simultânea das várias atividades e de vários grupos”. 

Dando continuidade a este processo de descentralização de competências da 

política da habitação social, em 1993 surge o programa PER
33

 já referido anteriormente, 

que tem por objetivo resolver as graves carências habitacionais existentes nas duas áreas 

metropolitanas portuguesas (Lisboa e Porto), programa com duração prevista de 15 anos
34

.  

Conforme refere Freitas (2001), o governo central passa por ser o organismo 

responsável pela promoção do programa, embora se destine a ser aplicado localmente, quer 

pelas autarquias, quer pelas instituições sociais.  

 De acordo com as intenções propostas e prescritas no documento, a concretização 

do programa cabia e dependia essencialmente da adesão dos municípios ou, por outras 

palavras, remetia o sucesso do programa para o dinamismo dos municípios.  

Igualmente, o Decreto-Lei dirige-se aos municípios no sentido do estabelecimento 

de acordos de colaboração com o IGAPHE e o INH, com apresentação do levantamento, o 

mais rigoroso possível, das barracas e das famílias que as ocupavam, com identificação dos 

proprietários dos terrenos e programação cronológica das novas habitações a construir ou 

adquirir. 

                                                           
33

 Decreto - Lei nº 163/93, de 7 de maio. 
34

 Segundo o decreto-lei nº 163/93, a finalidade a que presidiu a este  programa reportava-se à tentativa de 

erradicar  os bairros de barracas e habitações similares, com o objetivo de curar «uma chaga ainda aberta no 

nosso tecido social, e consequente realojamento daqueles que nelas residem». 
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Estamos, a partir destas linhas - mestres, na presença dum caráter transversal deste 

diploma, bem testemunhado pelo facto da possibilidade concedida às instituições de 

natureza social de participarem em todo o processo (substituindo as funções do município), 

como também de contribuírem parcialmente no processo (complementando as funções do 

município) através do estabelecimento de um acordo com as autarquias.  

Em suma, faculta-se aos vários organismos envolvidos de poderem oferecer um 

programa alargado de inserção social das comunidades envolvidas em temáticas 

relacionadas com a integração social das populações abrangidas pelo programa.  

 Entretanto, com a criação do PER
35

 propõe-se que os municípios tenham um papel 

reforçado no que concerne à definição e execução de políticas relacionadas com a 

habitação, sendo responsáveis pela construção de novos bairros sociais e pela gestão 

destes. 

No âmbito específico da habitação social, o Programa Especial de Realojamento, 

com incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, foi fundamental para o 

processo de erradicação das barracas e outros alojamentos precários que aqui existiam, 

centrando-se no realojamento das famílias aí residentes, que tinham sido objeto de 

recenseamento em 1993. A sua execução foi levada a cabo por uma parceria conjunta entre 

o Estado e os municípios afetos.  

Neste espírito, as câmaras municipais tinham de celebrar acordos de adesão com o 

INH, onde deviam ser identificadas as famílias a realojar, estimado o valor do 

financiamento e com o realojamento das famílias a poder ser obtido através da 

construção/aquisição de habitações, possibilitando este programa o financiamento dessas 

habitações.  

O financiamento que corresponde 80% do custo da habitação, tem uma parte (50%) 

que corresponde a uma comparticipação a fundo perdido e os restantes 50% correspondem 

a um empréstimo bonificado de longo prazo. O valor das comparticipações tem origem no 

Orçamento do Estado (OE) e os empréstimos são concedidos pelo INH ou pela banca. 

                                                           
35

 O Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio, ao criar o Programa Especial de Realojamento nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto (PER), visava dar uma resposta mais célere e mais vigorosa às situações 

de idêntica necessidade de realojamento, dada a maior extensão e gravidade dos núcleos de barracas 

existentes nos grandes centros urbanos. Sofre uma última alteração através do Decreto-Lei n.º 271/2003, de 

28 de outubro. 
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No âmbito do PER é ainda possível a concessão de apoios financeiros para a 

reabilitação de fogos ou de prédios devolutos, propriedade das entidades beneficiárias, ou 

para a aquisição de prédios ou fogos devolutos e pagamento do custo das respetivas obras 

de recuperação, quando esses fogos ou prédios se destinem também a realojamento das 

famílias recenseadas no PER. 

 Delimitou-se as condições de acesso a financiamento no âmbito do PER: os 

municípios aderentes e as respetivas empresas públicas municipais, bem como as 

instituições particulares de solidariedade social, as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa que prossigam fins assistenciais, as cooperativas de habitação e construção, 

e os agregados familiares registados no levantamento efetuado pelos municípios. 

As linhas de financiamento anteriormente indicadas são dirigidas aos promotores de 

habitação que, depois, canalizam os fogos para os seus destinatários e, posteriormente, com 

a criação do PER Famílias por Decreto-Lei 79/96, de 20 de junho
36

  estabelecem-se 

normas para assegurar uma concretização mais eficiente das operações de realojamento.  

Este programa veio permitir às famílias constantes dos levantamentos efetuados 

pelos municípios, ao abrigo do PER, o acesso a um regime misto de comparticipação e 

empréstimo destinado a financiar a aquisição ou reabilitação de habitações.  

Para além dos beneficiários serem as famílias, uma particularidade de assinalar 

neste regime foi o facto de caber a estas a escolha, dentro de determinados parâmetros, da 

solução mais adequada para o seu caso, promovendo desta forma a participação ativa e 

interessada das famílias envolvidas e, como tal, uma componente dinamizadora do 

processo de erradicação efetiva das barracas. Devido ao PER, a criação de habitação social 

a custos controlados em Portugal aumentou significativamente durante a segunda metade 

dos anos 90. 

Segundo estudo do CET-ISCTE/IRIC-UP e Mateus Associados, apesar de 

controverso nas suas origens, na definição de objetivos, na sua orgânica e no seu modelo, o 

PER conseguiu construir, entre 1994 e 2005, mais de 31 mil fogos (Plano Estratégico da 

Habitação, Relatório 2 - Política de Habitação, p. 29). 

                                                           
36

 PER - Famílias (Decreto-Lei nº 79/96, de 20 de julho, adaptado pelo Decreto-Lei nº 271/03, de 28 de 

outubro, destina-se a agregados recenseados no âmbito do PER, residentes em barracas e que pretendam 

resolver o seu problema habitacional através da aquisição de casa. 
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Com dificuldades de arranque, o PER constrói entre 1996 e 1999 mais de 4000 

fogos/ano, enquanto entre 2004 e 2005 a construção de habitação social não ultrapassa 

cerca de mil fogos.  

O PER foi, de facto, um forte impulso em matéria de construção de habitação social 

e revelou-se particularmente dinâmico na segunda metade da década de 90, atingindo o seu 

pico em 1999. Neste período, assiste-se, em simultâneo, a uma descida do número médio 

de fogos contratualizados no âmbito dos acordos de colaboração. De facto, só entre 1996 e 

1999 são contratualizados cerca de 65% dos 35 mil fogos que perfazem o valor global de 

contratualizações do PER. 

Rodrigues et al (1999) referem que, em 1995, o espaço de intervenção é alargado às 

IPSS e às pessoas coletivas que prosseguem fins assistenciais, estabelecendo-se a 

possibilidade de serem abrangidas pelo regime de cooperação entre a administração central 

e local, no âmbito de programas de habitação social para arrendamento, destinados ao 

realojamento de populações de barracas.  

Embora esta característica possa parecer inovadora, o que realmente aconteceu foi o 

processo da transferência de competências, no domínio da habitação social, do Estado 

(através do IGAPHE) para os municípios e outras entidades como organizações sociais e 

cooperativas.  

Apesar destas reformas, a administração central – através do IGAPHE e do INH, 

atual IHRU
37

 – continuou a promover programas de apoio à reabilitação da habitação, 

como já referimos acima, construindo habitações a custos controlados, além de gerir a 

habitação social que ainda lhe está afeta, apesar do esforço em transferir estas 

competências para o domínio dos municípios e, em menor grau, para outras entidades.  

Estes programas foram importantes na promoção da habitação social, mas 

continuam a existir grupos, como idosos pobres, casais novos de grupos sociais mais 

desfavorecidos e imigrantes, que ainda enfrentam algumas dificuldades, no que concerne 

ao acesso a uma habitação digna, devido sobretudo a carências económicas (Malheiros, 

2009).  A situação tem vindo a agravar-se com a crise económica atual, dado que muitas 

                                                           
37

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 223/2007, de 30 de maio, o Instituto Nacional da Habitação (INH) foi 

redenominado Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Esta redenominação ocorre no 

âmbito do PRACE (Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado) e vem na sequência da 

Lei Orgânica do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 207/2006 de 27 de outubro. 
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famílias, por um lado, enfrentam neste momento uma incapacidade de acesso ao mercado 

privado (por inexistência de empréstimos bonificados ou mesmo de capacidade de 

empréstimo devido ao maior rigor por parte dos bancos na avaliação dos riscos inerentes 

aos mesmos) e, por outro lado, por não reunirem as condições para aceder à habitação 

social, neste caso, por possuírem rendimentos mais elevados. Refira-se, ainda, que com os 

constrangimentos financeiros das Câmaras a sua capacidade de  promoção de habitação 

social também  diminuiu drasticamente.  

A mudança do paradigma no setor da habitação e a revisão das políticas de 

interesse público conduziram a uma mudança na lógica de intervenção do Estado, nos 

últimos anos. 

 Com efeito, o Plano Estratégico para a Habitação (PEH), elaborado para 

2008/2013, embora não tenha sido aprovado, aponta como principais linhas orientadoras a 

política de criação de novos alojamentos e a mudança de paradigma no setor da habitação.  

 Na verdade, as mutações na sociedade em termos sociais, económicos e culturais, a 

maior mobilidade residencial e os novos hábitos do consumidor emergem como motivos 

fundamentais para se repensar as políticas de interesse público neste domínio.  

 Daí que, de acordo com o Plano Estratégico para a Habilitação de 2008/2013, a 

revisão das políticas de interesse público implicará a partilha das responsabilidades entre a 

administração central e local, o desenvolvimento das funções levadas a cabo pelos diversos 

atores afetos ao setor habitacional e uma revisão dos serviços e da sua organização, de 

forma a torná-los mais pragmáticos e eficazes, adaptados a uma sociedade em mudança, 

devido aos efeitos da crise económica, cujos contornos já são evidentes, quer na 

capacidade de acesso ao mercado habitacional, por parte das famílias, quer das próprias 

empresas de construção, ou mesmo outros atores, como as cooperativas, por exemplo, que 

enfrentam dificuldades acrescidas de escoamento da produção ou mesmo falência (Ball 

(2012), Pereira (2012), Matos, Sousa e Natálio (2011)). 
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CAPÍTULO II – HABITAÇÃO SOCIAL EM ESPINHO NO PERÍODO 

DE VIGÊNCIA DO PDM, 1994-2004 

 

Espinho revelou desde muito cedo carências habitacionais, acrescido por muita da 

sua população ser constituída por pescadores e, posteriormente, pelo facto da instalação no 

seu território de muita outra população, à medida que a indústria se foi implementando e 

consequente aumento verificado nas múltiplas e diversificadas atividades ligadas ao 

comércio e principalmente ao turismo. 

 

2.1 Habitação social no concelho de Espinho 

2.1.1 Caraterização territorial e demográfica de Espinho 

 

O concelho de Espinho localiza-se na região norte, pertence ao distrito de Aveiro e 

tem por limites a norte, a freguesia de São Félix da Marinha, do concelho de Vila Nova de 

Gaia, a sul, a freguesia de Esmoriz, do concelho de Ovar, a nascente, as freguesias de 

Grijó, do concelho de Vila Nova de Gaia, Nogueira da Regedoura e Oleiros do concelho de 

Santa Maria da Feira e a poente, o Oceano Atlântico.  

É constituído por cinco freguesias - Anta, Espinho, Guetim, Paramos e Silvalde – 

ocupando uma área de 21,06 Km
2
 e é parte integrante do agrupamento de concelhos do 

Grande Porto, correspondente à NUT de ordem III, e da Grande Área Metropolitana do 

Porto (GAMP). 

O concelho foi criado em 13 de setembro de 1899, dez anos após a criação da 

freguesia de Espinho (a 23 de maio de 1889), integrada, então, no concelho de Vila da 

Feira. 

Em termos físicos, o concelho é caraterizado por cotas que vão desde os zero e 50 

metros, na parte poente e não ultrapassa os 80 metros na parte nascente.  

O clima é temperado marítimo registando ao longo do ano pequenas amplitudes térmicas e 

apresenta uma estação seca durante o verão.  
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O território concelhio beneficia de uma faixa costeira caracterizada por extensos 

areais expostos a poente. A sua área hidrográfica está inserida entre a grande Bacia do 

Douro e a Bacia do Vouga, referenciada no Plano da Bacia do Douro como sub-bacia 

hidrográfica de Mangas e Valadares e é constituída por três ribeiras (Paramos, Silvalde e 

Mocho). Acrescente-se ainda, a sul com o concelho de Ovar, a Lagoa costeira de Paramos, 

uma das áreas de interesse ecológico, classificada como um dos biótopos do programa 

CORINE, e como um dos sítios da Rede Natura, pelo Plano Setorial da Rede Natura 2000. 

Em termos de acessibilidades, o concelho é atravessado pela A29, pelas estradas 

nacionais 109 e 326 e pela linha férrea Lisboa-Porto. É o início do Caminho de Ferro do 

Vale do Vouga. Conta ainda com a ligação à A1 (autoestrada do norte) através da A41. 

Em 2011, no concelho de Espinho - conforme dados do último Recenseamento 

Geral da População -, no tocante à população residente registava-se um total de 31 786 

habitantes, o que representava 2,5 % da população da AMP. A sua densidade populacional 

era de 1509,3 hab/km
2
. 

Nos 41 anos, que vão desde 1970 a 2011, o município de Espinho teve diferentes 

tendências de evolução demográfica.  Com efeito, partindo  de 29 008 habitantes, em 1970, 

o quantitativo populacional teve uma evolução positiva até 1991, atingindo os 34 956 

habitantes. 

Após este período a população diminuiu, registando, em 2011, 31 786 habitantes, o 

que representa um decréscimo de 9,1% nos últimos vinte anos. 

 

Quadro 3 – População residente segundo os grupos etários 

Ano 
0-14 15-24 25-64 65 e mais anos 

Total % Total % Total % Total % 

1981 8841 27,3 6 237 19,2 14 617 45,1 2 714 8,4 

1991 7034 20,1 6322 18,1 17956 51,4 3644 10,4 

2001 5134 15,2 4898 14,5 18778 55,7 4891 10,8 

2011 4043 12,7 3998 10,7 17760 55,9 6585 20,7 

     Fonte: INE, Recensceamentos Gerais da População, 1970, 1981, 1990, 2001 e 2011 

 

Quanto à estrutura etária, a população do concelho de Espinho reflete as tendências 

do que acontece no território nacional, verificando-se um envelhecimento populacional. Da 

análise do quadro 3 podemos constatar uma quebra de população nos grupos etários jovens 
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(até aos 24 anos) e um aumento dos grupos etários dos adultos e idosos. Em 1981, a 

população do concelho de Espinho contava com 27,3% de população jovem e 8,4 % de 

idosos e em 2011 a população jovem passou para 12,7% e os idosos para 20,7%. O índice 

de envelhecimento é, na atualidade, cerca de 163%.  

As transformações na estrutura etária foram, essencialmente, como consequência da 

quebra da natalidade e do aumento do número de idosos, agravadas por um negativo saldo 

migratório.  

Efetuando uma abordagem sobre a evolução da população por freguesias, a análise 

da figura 1 permite concluir que sobressaem duas situações divergentes: o acentuado 

crescimento da freguesia de Anta e o decréscimo do número de habitantes da freguesia de 

Espinho. As restantes freguesias registaram um crescimento ligeiro até 1991, data a partir 

da qual sofreram uma ligeira descida. 

 

 
   Fonte: INE, Recensceamentos Gerais da População, 1970, 1981, 1990, 2001 e 2011 

   Figura 1 - Evolução da população residente por freguesias no concelho de Espinho 

 

Esta tendência reflete-se no peso que a população residente de cada freguesia tem 

no município. 

Assim, em relação ao peso específico da população residente no município, a 

freguesia de Espinho perdeu a supremacia (de 41%, em 1970, passou para 31%, em 2011), 

sendo ultrapassada pela freguesia de Anta, que passou de 19 %, em 1970, para 33% em 

2011, passando a ser a freguesia mais populosa do município. Ao contrário, Silvalde tem 
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perdido uma ligeira importância, passando de 24,0% em 1970 para 21% em 2011 (figura 

2). 

 

 

 

 Fonte: INE, Recenseamentos gerais da população, 1970 e 2011 

 Figura 2 – Peso específico da população residente por freguesias, em 1970 e 2011 

 

 

A freguesia de Espinho regista uma taxa de crescimento negativa desde a década de 

oitenta do século XX. Na década 1991-2001, apenas a freguesia de Anta viu a sua 

população crescer em 11,7 %, enquanto todas as outras freguesias registaram uma variação 

negativa, destacando-se a freguesia de Espinho com a maior perda; todas as freguesias do 

concelho de Espinho, registaram, na última década, uma taxa de crescimento negativa, 

sobressaindo a freguesia de Silvalde com a maior perda (11,5%). A tendência de perda de 

população na freguesia de Anta tem sido mais lenta que nas outras freguesias. 
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               Analisando a dinâmica demográfica registada nas freguesias de concelhos 

contíguos ao de Espinho, bem como de concelhos de uma área envolvente mais alargada, é 

evidente, na década de 70, um crescimento populacional nas freguesias do concelho de 

Espinho assim como nas freguesias dos concelhos contíguos, a norte e a sul, Vila Nova de 

Gaia e Ovar, bem como na grande maioria das freguesias dos concelhos do Porto, Santa 

Maira da Feira e Oliveira de Azemeis (figura 3).  

Na década de 80, regista-se uma variação negativa na freguesia de Espinho, embora 

todas as outras freguesias do concelho mantenham uma variação positiva. Situação idêntica 

verifica-se nos concelhos contíguos, Vila Nova de Gaia, Ovar e Santa Maria da Feira, com 

algumas freguesias a registarem uma variação negativa da população residente.  

Na década de 90, ao contrário dos concelhos contíguos, onde algumas freguesias  

registaram uma inversão no sentido positivo na variação da população residente, o 

concelho de Espinho assiste  a uma variação negativa em todas as freguesias com exceção 

da freguesia de Anta.   

No último período intercensitário, comparativamente com os municípios limítrofes 

de Espinho, este é o único que regista, em todas as freguesias, uma variação negativa da 

população residente (figura 3).  

Depois de um forte crescimento, nomeadamente entre as décadas de sessenta e 

oitenta, reflexo da forte atração que o concelho e sobretudo a cidade de Espinho exerceram 

sobre as populações das áreas do interior do distrito de Aveiro e distritos próximos, sendo 

previsível um decréscimo não se esperava tão acentuado quanto o verificado. Comprova-

se, pois, o facto de o município perder capacidade de atração no que se refere à função 

residencial, particularmente no que respeita às camadas mais jovens da população. 

 Como causas mais diretas para tal decréscimo, há a assinalar a possível pressão 

urbanística que ocorreu e consequentes dificuldades ao nível do mercado habitacional, bem 

como alguma debilidade do tecido empresarial do concelho, que determinaram, sobretudo 

em relação aos mais jovens, a fixar-se em freguesias de outros concelhos próximos de 

Espinho onde há mais oferta de habitação a custos mais baixos. 

Um dos graves problemas que o concelho de Espinho tem enfrentado ao longo de 

várias décadas, e que foi objeto de discussão em múltiplas sessões da Assembleia 

Municipal, é o facto do preço dos terrenos e da habitação ser elevado, o que afasta a 
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população jovem (jovens casais) e os investidores do concelho. Da leitura das atas 

salientam-se algumas referências que testemunham uma preocupação face a este problema. 

Numa intervenção o vogal da CDU refere: “… Espinho começa a ter problemas 

terríveis com os preços dos terrenos que afastam os investidores e os jovens do Concelho” 

(Ata nº 16/99 de 14 de Outubro, Livro 18, fl. 80). 

 Na posse da palavra um vereador salienta: “… O que acontece é que Espinho é o 

concelho mais caro, da Área Metropolitana do Porto, em termos de preço de habitação, 

mas que isso tem a ver com outros fatores, nomeadamente o uso do solo, o tipo de 

construções, as cérceas, etc. Considera que Espinho deve manter a qualidade de vida que 

tem vindo a defender desde à muitos anos e que se calhar é chegada a hora de se encontra 

fórmulas que permitam arrefecer o mercado de construção” (Ata nº 16/99 de 14 de 

Outubro, Livro 18, fl. 82). 

Usando da palavra, o presidente da junta de freguesia de Silvalde reivindica mais 

áreas urbanas argumentando: “ Os jovens têm vindo a abandonar a freguesia por não 

terem a possibilidade de construir ou adquirir casa, devido à falta de novas zonas 

urbanas” (Ata nº 23/99 de 4 de Janeiro de 2000, Livro 18, fl. 122). 

Na apresentação de uma recomendação da CDU sobre “ Especulação Imobiliária” é 

referido que o vogal: “Salientou o facto de cada vez ser mais difícil e mais caro encontrar 

habitação em Espinho, o que obriga grande parte da sua juventude a organizar a sua vida 

fora do concelho. Considera por isso necessário a tomada de medidas por parte das 

autarquias, que promovam a construção de habitação a custos controlados, de forma a 

que os casais jovens possam conseguir habitação no concelho. É de opinião que a carestia 

da habitação em Espinho, se deve fundamentalmente ao custo dos terrenos.” 

Na sequência do debate, um vogal do PS, na sua intervenção, interroga como é 

possível conciliar qualidade de vida com o aumento da habitação e sublinha: “… Espinho 

tem uma boa qualidade de vida que é importante preservar, sendo por isso de opinião que 

não se deve aumentar de forma drástica a população do concelho” (Ata Nº 4/2000 de 28 

de Março, Livro 18, fls. 152 e 153.). 

Outros aspetos apontados são o PGU, que limita o uso do solo, bem como o tipo de 

construção e a cércea permitida e defendida em nome da manutenção da qualidade de vida.  

Numa recomendação, subscrita pelo Partido Popular, relativa ao PDM e PGU é 

referido que: “São muitos e a vários níveis os desajustamentos verificados entre o PGU 
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atualmente em vigor e a própria realidade, fruto naturalmente de uma dinâmica próprio 

de crescimento. Ex: Freguesia de Silvalde, onde algumas áreas afetas a espaço rural no 

âmbito do atual PGU deverão logica e naturalmente ser alteradas passando-as para uso 

residencial e serviços por força do tipo de desenvolvimento e crescimento verificado ao 

longo dos anos” (Ata nº 7/96 de 10 de Maio, Livro 15, fl.18). 

Tomando da palavra, o presidente da junta de freguesia de Anta refere: “O PGU 

não consegue resolver os principais problemas das freguesias ao nível das situações de 

clandestinidade que vão aumentando de dia para dia” (idem, fl.19). 

No âmbito de uma recomendação subscrita pela CDU relativa à necessidade de 

impedir uma “excessiva densificação urbanística” salienta-se que: “Espinho tem sido uma 

cidade airosa, não poluída, solarosa e com qualidade de vida. Todavia, as pressões dos 

vários interesses imobiliários e a errada concepção de que modernidade significa 

arranha-céus, têm levado a um aumento galopante, das cérceas de construção e do 

betão.”… “A Assembleia Municipal de Espinho, reunida em 26 de setembro de 1997, 

preocupada com a qualidade de vida do concelho, recomenda à Câmara uma atenção 

muito especial aos problemas acima referidos e que não permita uma construção 

excessiva” (Ata nº 20/97 de 3 de Novembro, Livro 16, fl. 110). 

Parece-nos evidente que as intervenções sublinham uma preocupação com a perda 

de população no concelho, apontando para o preço dos terrenos, ou a falta de terrenos 

urbanizáveis como as causas mais prováveis. Por outro lado, sobressai uma inquietação 

face a uma edificação que poderá pôr em causa a qualidade de vida. Embora seja feita a 

referência ao concelho, esta preocupação recai essencialmente sobre a freguesia de 

Espinho. 

É importante salientar que ao nível da variação das famílias clássicas também se 

verificou uma diminuição, embora a perda não tenha sido tão acentuada como a da 

população (figura 4).  

Depois de um crescimento acentuado entre 1970 e 1991, registou-se uma quebra 

significativa no crescimento das famílias clássicas no Município, verificando-se um 

crescimento negativo na freguesia de Espinho, na década de noventa, e nas freguesias de 

Guetim e Silvalde na última década, com maior relevo para esta última freguesia. Neste 

caso parece-nos que a justificação para esta evolução poderá estar relacionada com  a 
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preocupação manifestada pelo presidente da junta de freguesia, na intervenção acima 

registada.  

Comparando o município com a AMP, o comportamento é idêntico, mas Espinho a 

registar um crescimento muito menor nas duas últimas décadas.  

 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1970, 1981, 1990, 2001 e 2011 

Figura 4 - Variação das famílias clássicas por freguesia, entre 1970 e 2011 

 

O aumento percentual, ainda que muito ligeiro nas duas últimas décadas, do 

número de famílias clássicas no Município, superior ao da população, deveu-se, 

provavelmente, à diminuição da dimensão média das famílias, que nos últimos trinta anos 

passou de 3,9 para 2,6  elementos (2011). Passaram a ser constituídas por um menor 

número de elementos, resultante da dinâmica da sociedade, nomeadamente ao nível do 

divórcio,  da nupcialidade  e da esperança média de vida.  

Relativamente ao parque habitacional, verifica-se que, entre 1981 e 2011, o 

concelho de Espinho observou um crescimento contínuo do número de alojamentos 

clássicos, facto que ocorreu em todas as freguesias (figura 5). No entanto registou-se um 

crescimento acentuado na década de 1981/91 e nas duas últimas décadas um abrandamento 

do crescimento, salientando-se a freguesia de Anta com maior  contributo para o aumento 

do número de alojamentos no concelho.  
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Comparando o número de alojamentos clássicos com o de famílias clássicas, 

verificamos uma assimetria entre os dois indicadores, sendo o número de alojamentos 

superior ao de famílias clássicas no concelho. Assim,  em 1991 existiam 13 176 

alojamentos clássicos no concelho de Espinho para alojar 11 041 famílias clássicas e 

contava com 14 415 alojamentos e 11 548 famílias clássicas, em 2001. No último registo 

censitário (2011), contava com 12 017 famílias  e 15 753 alojamentos clássicos. 

 

 
  Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1981, 1991, 2001 e 2011 

Figura 5 - Variação dos alojamentos clássicos no concelho de Espinho, 1981 – 2011 

 

Todas as freguesias registaram um aumento do número de alojamentos apesar de 

terem sentido um declínio da população residente. 

Esta análise parece apontar , para um “excesso” de alojamentos clássicos em 

relação ao número de famílias. No entanto esta situação está longe de corresponder à 

verdade já que, como veremos,  a carência de alojamentos clássicos é uma realidade.  

Consultando os dados dos recenseamentos entre 1981 e 2011, quanto à forma de 

ocupação dos alojamentos clássicos, constatamos que predomina a residência habitual, 

embora se tenha verificado um ligeiro declínio, e que  uma fração significativa  dos 

alojamentos estão vagos ou são ocupados sazonalmente (figura 6).  

Os alojamentos de uso sazonal registaram um ligeiro aumento até 2001 e uma leve 

descida na década seguinte.  
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Quanto aos alojamentos vagos,  registaram um crescimento significativo entre 1981 

e 1991, uma ligeira descida na década seguinte e voltaram aos valores anteriores na última 

década. Assim, em 2011, 75,7% dos alojamentos clássicos correspondiam a residência 

habitual, ocupando a residência sazonal e os alojamentos vagos 12,6% e 11,6% 

respetivamente. 

 
 

 
                   Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1981, 1991, 2001 e 2011 

                              Figura 6 - Forma de ocupação dos alojamentos clássicos 

 

Relativamente aos alojamentos vagos, salientam-se duas situações divergentes: os 

alojamentos para venda registam uma diminuição de 49%, entre 1991 e 2001, e um 

aumento de 136,8%, na década seguinte; os alojamentos para arrendar registam um 

crescimento de 163,5%, entre 1991 e 2001 e um decréscimo de 39,4% na década seguinte 

(quadro 4).  

 

Quadro 4 – Variação dos alojamentos clássicos vagos 

Anos Para venda Para Arrendar Outros* 

1991 341 181 977 

2001 174 477 723 

2011 412 289 1129 

Variação 91/01 - 49 163,5 -26 

Variação 01/11 136,8 -39,4 56,2 

             *Inclui os para demolição               

              Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 e 2011 
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Ainda em relação ao peso dos alojamentos vagos salienta-se, por um lado, o 

desajuste entre a oferta potencial e a procura de habitação e, por outro lado, o peso 

significativo dos alojamentos devolutos sem qualquer utilização. 

Não obstante o número de alojamentos clássicos de residência habitual ser superior 

ao número de famílias clássicas, ao longo das últimas quatro décadas, existia no concelho 

um número significativo de famílias que ocupava alojamentos não clássicos, como 

barracas ou outros improvisados de natureza precária (quadro 5). Assim, em 1981, viviam 

em alojamentos não clássicos (barracas ou casas rudimentares de madeira) 85 famílias, 

tendo-se verificado um decréscimo de 30,6% em 1991. No período intercensitário seguinte 

(1991-2001), o município viu aumentar, em 189,8%, o número de famílias a residir em 

alojamentos não clássicos, contando-se 171 famílias nesta situação. Já no último momento 

censitário registou-se um decréscimo de 98,2%, o que se traduziu num registo de apenas 

três famílias em alojamentos não clássicos, situação decorrente da implementação do PER. 

 

Quadro 5 – Situação habitacional das famílias 

 

  Famílias em 

Ano 

Total de Aloj. Aloj. não Aloj. Aloj. Aloj. 
Outros 

Situação Aloj. 

Famílias Clássicos Clássicos Próprio Arrendado 
Sub-

arrend. 
de Partilha Superlot. 

1981 8 331 8 246 85 3 352 4 664 19 211 249 1 809 

1991 11 037 10 978 59 5 779 4 135 30 1 034 1 684 3 064 

2001 11 583 11 412 171 7 558 3 346 77 431 817 2 202 

2011 11993 11990 3 7180 3548 34 1228 109 1465 

Variação 

81/91 
32,5 33,1 -30,6 74,4 -11,3 57,9 390 576,3 69,4 

Variação 

91/01 
4,9 4 189,8 30,8 -19,1 156,7 -58,3 -51,5 -28,1 

Variação 

01/11 
3,5 5,1 -98,2 -5 6 -55,8 184,9 -86,7 -33,5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 1981, 1991, 2001 e 2011           

  

Um elemento essencial para a caraterização da relação entre as famílias e os 

alojamentos é o regime de ocupação  dos alojamentos segundo a entidade proprietária.  

O alojamento arrendado, predominante em 1981, foi ultrapassado pela  habitação 

própria, que passou a preponderar  nos três últimos momentos censitários (quadro 5). Com 

efeito, os alojamentos ocupados pelo proprietário ou coproprietário representavam, em 

1981, 40,7%  dos alojamentos de residência habitual, valor que, no ano de 2001, ascendia a 
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66,3% e no período censitário seguinte situava-se nos 59,9% (quadro 6). Os alojamentos de 

residência habitual ocupados pelo arrendatário, pelo contrário, perderam peso relativo entre 

1981 (59,3%) e 1991 (46,9%), resultante da política de estimulo à aquisição de casa 

própria, nomeadamente  o acesso ao crédito. Na última década, como consequência da 

conjuntura económica e financeira do país e das restrições impostas ao crédito bancário, 

observa-se uma ligeira inversão, através de um pequeno declínio da propriedade privada   

(-1,8%) e um aumento de 29,3% no peso dos alojamentos arrendados (quadro 7). 

Relativamente aos alojamentos ocupados pelo proprietário, predominam os que não 

têm encargos, em todos os momentos censitários, embora registem um crescimento 

negativo na última década. Os alojamentos com encargos registaram um crescimento 

significativo na década de oitenta (228,9%), sendo menos expressivo nos dois períodos 

censitários seguintes (quadro 7).  

Quanto aos alojamentos arrendados, verificou-se uma diminuição entre 1981 e 

2001 e um ligeiro aumento na última década (quadro 6). Na verdade passaram de 59,3%   

em 1981 para 33,7% em 2001, assumindo um peso de 40% em 2011.   

Sublinhe-se ainda o peso do arrendamento privado, embora tenha registado um 

decréscimo entre 1981 e 2001 volta a aumentar entre 2001 e 2011 cerca de 32%. 

 Destaque-se ainda o arrendamento público, com um peso na ordem dos 10,5% em 

1981, aumentando para 15,3%, em 2001, passando para 13,5%  em 2011 (quadro 6). A 

uma taxa de crescimento positiva de 13,1%, entre 1981 e 1991, seguiu-se um decréscimo 

de 5% em 2001 invertendo o sentido de crescimento na última década, registando um 

aumento de 13,9% em 2011.  

É de sublinhar que a autarquia local, em 2011, ultrapassou o número de 

alojamentos arrendados em relação ao estado e institutos públicos. Em 1991, o património 

habitacional municipal registava 84 habitações  e, em 2011, contava com 395 habitações 

(situação decorrente da implementação do PER). 

Sobressai ainda o crescimento de 1050% do arrendamento  das cooperativas de 

habitação, no último período intercensitário (quadro 7), mas o peso é pouco significativo 

no contexto do arrendamento já que representa apenas 0,5% em 2011, correspondendo a 23 

alojamentos (quadro 6). 
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  Quadro 6 – Alojamentos clássicos de residência habitual, segundo a entidade proprietária,   

                  em 1981, 1991, 2001 e 2011 

 

Total 

Propriedade dos Ocupantes Outro Proprietário 

Anos Total % 
Com  

Encar- 

gos  

% 
Sem 

Encar-   

gos 

% Total % 
Priva 

do 
% 

Emp. 
Públi 

ca 

% 

Esta- 
do, 

Inst.P. 

ISFL, 
Aut. 

Loc 

% 
Coop. 

Hab. 
% 

1981 8098 3295 40,7 381 11,6 2914 88,4 4803 59,3 4257 88,6 34 0,7 505 10,5 7 0,1 

1991 10066 5341 53,1 1253 23,5 4088 76,5 4725 46,9 4130 87,4 14 0,3 571 12,1 10 0,2 

2001 10980 7276 66,3 1756 24,1 5520 75,9 3704 33,7 3123 84,3 11 0,3 568 15,3 2 0,1 

2011 11931 7142 59,9 2156 30,2 4986 69,8 4789 40,1 4111 85,8 8 0,2 647 13,5 23 0,5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 1981, 1991, 2001 e 2011.    
 

  

     Quadro 7 – Variação dos alojamentos clássicos de residência habitual  

                     segundo a entidade  proprietária, 1981 a 2011 
 

 
Total 

Propriedade dos Ocupantes Outro Proprietário 

Anos Total 
Com 

Encargos 

Sem 

Encargos 
Total Privado 

Emp. 

Pública 

Estado, 

Inst.P. 

ISFL, 

Aut.Loc 

Coop. 

Hab. 

1981/91 24,3 62,1 228,9 40,3 -1,6 -3 -58,8 13,1 42,9 

1991/01 9,1 36,2 40,1 35 -21,6 -24,4 -21,4 -0,5 -80 

2001/11 8,7 -1,8 22,8 -9,7 29,3 31,6 -27,3 13,9 1050 

                 Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 1981, 1991, 2001 e 2011.           

 

 

Há ainda a considerar as situações de famílias em partilha de alojamento e os 

sobrelotados (alojamentos com divisões em falta). Estas situações, depois de conhecerem 

um crescimento entre 1981 e 1991, registaram uma quebra nos últimos momentos 

intercensitários. No entanto, em 2011, encontravam-se ainda 1465 famílias clássicas em 

alojamentos sobrelotados e 109 famílias na situação de partilha (quadro 5).  

Ao nível das freguesias do concelho de Espinho e no que concerne ao regime de 

ocupação dos alojamentos de residência habitual não ocupados pelo proprietário, 

verificamos que é a freguesia de Espinho que detém o maior número de contratos de 

arrendamento nos últimos 30 anos. Entre 1991 e 2001, as freguesias de Anta, Espinho e 

Silvalde viram dimuinuir os contratos de arrendamento, e registaram um aumento entre 

2001 e 2011. A freguesia de Paramos que registou um aumento nos dois momentos 

intercensitários, embora, neste último período, o crescimento tenha sido menor (quadro 8). 
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 O subarrendamento tem fraca expressão, mas é de salientar a freguesia  de Silvalde 

que registou um crescimento mais acentuado em 2011. Apesar de os valores indicarem um 

forte crescimento nas freguesias de Guetim, Espinho e Paramos, em 2001, em termos 

absolutos, verifica-se que o aumento do número de alojamentos subarrendados tem pouco 

significado, com exceção da freguesia de Espinho que passou de 9 para 51 alojamentos. 

De acordo com os censos de 2001 e 2011, os contratos de duração indeterminada  

predominavam em todas as freguesias.   Quanto ao contrato de renda social ou apoiada, em 

2001, a freguesia de Anta detinha o maior valor (29,9%) dos contratos. Em 2011, verifica-

se que todas as freguesias, com exceção de Espinho, registam maior número de contratos 

de renda social ou apoiada (anexo IV). 

       

Quadro 8 – Regime de ocupação dos alojamentos de residência habitual não ocupados pelo 

                    proprietário  

 

Freguesias 

Com Contrato de Arrendamento* Subarrendamento Outras situações 

1991 2001* 2011* 

Tx. 

Var. 

1991/01 

Tx. 

Var. 

2001/11 

1991 2001 2011 

Tx. 

Var. 

1991/01 

Tx. 

Var. 

2001/11 

1991 2001 2011 

Tx. 

Var. 

1991/01 

Tx. 

Var. 

2001/11 

Anta 882 786 968 -10,9 23,2 15 12 8 -20 -33,3 222 116 343 -47,7 195,7 

Espinho 1735 1325 1425 -23,6 7,5 9 51 11 466,7 -78,4 308 167 337 -45,8 101,8 

Guetim 91 90 83 -1,1 -7,8 0 3 4 300 33,3 85 8 94 -90,6 1075 

Paramos 241 292 313 21,2 7,2 1 7 2 600 -71,4 138 40 146 -71 265 

Silvalde 765 723 741 -5,5 2,5 4 3 9 -25 200 229 81 305 -64,6 73,4 

Município 3714 3216 3530 -13,4 9,8 29 76 34 162,1 -55,3 982 412 1225 -58 197,3 

*Inclui Contrato c/ Prazo Certo, Contrato de Duração Indeterminada e Contrato de Renda Social ou Apoiada. 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 1981, 1991, 2001 e 2011.                

 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011   

Figura 7 - Edifícios por época de construção no concelho de Espinho, em 2011 
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Relativamente à idade do parque habitacional, constata-se que a maioria dos 

edifícios foi construída nos últimos 40 anos (figura7), o que testemunha algum dinamismo 

da construção no concelho no final do século XX e início do XXI.  

Passando à análise por freguesia (figura 8), verifica-se que Anta foi a freguesia que 

registou maior dinâmica construtiva entre 1971 e 2011, seguida das freguesias de Guetim e 

Paramos, sendo o período de 1971 a 1990 de edificação mais intensa. Estas três freguesias 

detêm um parque habitacional mais jovem uma vez que mais de 60% dos edifícios foram 

construídos nos últimos 40 anos. 

 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011   

Figura 8 - Edifícios por época de construção, por freguesia, em 2011 

 

As freguesias de Espinho e Silvalde registaram maior impulso na construção no 

período de 1946 a 1970, verificando-se um abrandamento a partir dessa altura. Nestas duas 

freguesias mais de 50% dos edifícios foram construídos antes de 1970 o que evidencia um 

maior envelhecimento do parque habitacional.  
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2.1.2 Habitação social - um investimento social prioritário  

  

O património habitacional do município é constituído por quatro conjuntos de 

habitação social multifamiliar (anexo I e III): Conjunto Habitacional da Marinha, na 

freguesia de Silvalde; Conjunto Habitacional da Quinta, na freguesia de Paramos (anexo 

VII); Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, na freguesia de Anta (anexo VI); e um 

Bloco habitacional na freguesia de Guetim, e um grupo de habitações unifamiliares 

dispersas pelo concelho (anexo II). 

A denominação denuncia a dimensão de cada conjunto, destacando-se os dois 

primeiros pelo número de empreendimentos, número de fogos e pela área que ocupam. 

 O Conjunto Habitacional da Marinha, na freguesia de Silvalde conta com 5 núcleos 

habitacionais e evidencia um aspeto urbanístico e social específico, que resultou das 

sucessivas fases de construção e do alojamento de diferentes grupos sociais (operários, 

ciganos e vareiros) (Figura 9).  

Na freguesia de Espinho não existe qualquer bairro de habitação social dentro dos 

parâmetros existentes nas outras freguesias do concelho, possuindo a autarquia, em vários 

locais, um conjunto de habitações sociais unifamiliares, mais ou menos dispersas ou 

constituindo pequenos bairros, num total de 22 habitações (anexo II).    

O concelho conta com 24 edifícios de habitação multifamiliar e 469 fogos e com 36 

fogos de habitação unifamiliar, propriedade da autarquia. O maior peso da habitação 

municipal concentra-se na freguesia de Silvalde, que conta com 165 fogos, seguida da 

freguesia de Paramos que conta com 161 fogos e de Anta com 102. As freguesias de 

Espinho e Guetim detêm apenas 41 fogos de habitação municipal. 
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  Fonte: CME 
  Figura 9 - Bairros sociais e empreendimentos PER na Marinha de Silvalde, 2013 

 

De acordo com o IHRU, no estudo apresentado em 2009 sobre o peso que a 

habitação social tem no panorama nacional, o peso dos fogos de habitação social 

arrendados, no total de alojamentos arrendados, é de 14,3 %. No caso das Áreas 
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Metropolitanas de Lisboa e do Porto esse valor sobe para 19,72 % e 16,38%, 

respetivamente
38

. 

Num trabalho apresentado pelo OHRU/IHRU – A Habitação Social em Portugal, 

2011 - o concelho de Espinho ocupava o 9º lugar em relação ao peso dos fogos de 

habitação social nos alojamentos familiares, com um valor de 4,96 %.  

No mesmo período, o peso dos fogos de habitação social arrendados (no total de 

alojamentos familiares arrendados) era de 21,75% e o peso da população estimada a viver 

em fogos de habitação social na população residente era de 6,49 %. De igual valor é o peso 

da estimativa de famílias a viver em fogos de habitação social.  

Numa entrevista, em janeiro de 1977, dada ao Defesa de Espinho, o presidente da 

câmara de Espinho da altura referia que “… sobre o problema da habitação, que é um 

problema grave, como aliás também o é a nível nacional, vai-se iniciar a construção de 310 

fogos na urbanização da Ponte de Anta a cargo do Fundo de Fomento da Habitação. Isto 

representa 10 % das carências reais neste capítulo, pois Espinho, grosso modo, necessita de 

cerca de 3 000 fogos”
39

 (anexo XIII). 

Passados que foram 25 anos, o jornal “O Público”, em maio de 2002
40

, reportava a 

futura implementação de habitações sociais, nos seguintes termos: “A Câmara de Espinho 

vai construir até ao final do próximo ano mais de uma centena de habitações sociais, num 

investimento total de 5,5 milhões de euros (1,1 milhões de contos). Entretanto, o primeiro 

empreendimento, a ficar concluído, já foi adjudicado pelo presidente da autarquia, José 

Mota. Este empreendimento, que vai ser construído durante os próximos 18 meses na 

freguesia de Anta, inclui 83 (oitenta e três) habitações sociais e envolverá um investimento 

total de 4,5 milhões de euros (cerca de 900 mil contos). A Câmara de Espinho tem já 

aberto o concurso público para a construção de mais 22 (vinte e dois) fogos sociais na 

freguesia de Guetim, num investimento total de um milhão de euros (cerca de 200 mil 

contos). Este empreendimento tem um prazo de execução de 15 meses. Na área da 

habitação social, a Câmara de Espinho deverá lançar nos próximos meses os concursos 

públicos para a construção de 200 fogos na freguesia de Paramos e outras 60 habitações na 

freguesia de Silvalde”.   

                                                           
38

 http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ohru/estudos/inquerito_hab_soc.html 
39

 Jornal Defesa de Espinho, 14.1.1977 
40

 Jornal O Público, 21/05/2002.  

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ohru/estudos/inquerito_hab_soc.html
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Podemos afirmar que esta notícia traduz o conjunto de diligências desenvolvidas 

para dar resposta ao que, em fevereiro de 1994
41

, o presidente da câmara, recentemente 

eleito, numa reunião de Assembleia Municipal, afirmava: “o problema da habitação só 

poderá ser resolvido com a construção de casas”. 

 

2.1.3 Evolução da Habitação Social em Espinho, antes do 25 de abril de 1974 

 

Na sequência da destruição dos palheiros e casas provocada pelas invasões do mar 

em 1891, foi construído, a sul da povoação, o Bairro da Rainha, financiado pelo Cofre dos 

Inundados, por ordem da Rainha D. Maria Pia, tendo a junta de freguesia de Espinho 

doado o terreno em 1892. O bairro, constituído por 36 casas (2 blocos de 18 casas), foi 

inaugurado em 1894 e destinava-se ao alojamento dos desprotegidos das invasões de 1891, 

obrigando ao pagamento de uma renda (figura 10). Este bairro foi destruído por sucessivas 

invasões do mar
42

.  

 

 
             Fonte: Boletim Cultural, Ed. CME, 1980,Vol. II, Nº 7. p. 215 

Figura 10 - Bairro da Rainha em 1894 
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Em 1931 fica concluído o Bairro Diário de Notícias, constituído por 12 casas e cuja 

construção resultou de uma subscrição daquele jornal que a entregou à Associação de 

Assistência aos Pobres de Espinho
43

. O bairro destinava-se ao alojamento dos sinistrados 

do violento tufão de 1925, que devastou o bairro piscatório.  

Em dezembro de 1945 foi inaugurado o Bairro Piscatório (anexos VIII, IX). A obra 

foi realizada sob a direção do Ministério das Obras Públicas, e destinou-se a realojar as 

famílias de pescadores que viram as suas casas destruídas pelas invasões do mar de 1944. 

O bairro, construído nos terrenos da Marinha de Silvalde, a sul da Vila de Espinho, 

constituído por 160 moradias, dispostas em grupos de três ou seis casas, era dotado de uma 

creche, uma escola e cantina, maternidade, posto médico e Casa dos Pescadores (anexo X). 

O bairro foi entregue à Junta Central da Casa dos Pescadores
44

.  

Em 1950 foram construídas mais 20 casas. Os moradores do bairro pagavam uma 

renda mas com a promessa de que ficariam proprietários das respetivas habitações 

passados alguns anos. A transferência para os residentes só aconteceu em março de 1982
45

.  

Em 1951, a Câmara Municipal construiu um conjunto de seis blocos, num total de 

42 habitações, para realojar as famílias que habitavam o bairro da Flecha (construções de 

madeira e cobertas por fibrocimento, situado a norte da ribeira, na Marinha de Silvalde). 

Este bairro construído ao abrigo do Programa de “casas para famílias pobres”, Decreto-Lei 

34 486, de 6 de abril de 1945, regulamentado pelo Decreto-Lei 35 106 de 6 de novembro 

de 1945, ficou conhecido por Bairro das Famílias Pobres ou Bairro Novo (figura 9).   

 

2.1.4 Experiências de habitação social pós 25 de abril de 1974 a 1994 

 

Ao longo de um minucioso levantamento da área da habitação social implementada 

no concelho de Espinho, incidimos a nossa investigação, de forma especial, a partir da 

recolha de informação constante nos livros das atas da Câmara Municipal de Espinho, onde 

pudemos testemunhar, numa sequência cronológica, os momentos essenciais da política de 
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habitação social realizada entre 25 de abril de 1974 até 1994, assim como entre 1994-2004, 

período em que vigorou o PDM. 

Igualmente é de referir a inúmera recolha, seriação e utilização de múltiplas e 

diversificadas fontes documentais insertas em arquivos de jornais da cidade e noutras 

instituições depositárias da história do município de Espinho. 

 A título introdutório, de relevar o papel fundamental da Câmara no processo de 

construção da habitação social (assumindo inteira autoria no que concerne a terrenos e 

infraestruturas) bem como o de todos os parceiros e instituições que promoveram e 

concretizaram as habitações sociais na cidade e concelho de Espinho.   

Em dezembro de 1974, a Câmara toma conhecimento de instruções quanto ao 

processo de execução do programa de aquisição de edifícios de habitação, constante no 

Decreto-Lei nº 658/74, de 23 de novembro, proveniente da Secretaria de Estado da 

Habitação e Urbanismo
46

. Com este documento, o governo habilita o FFH com uma 

dotação orçamental para apoiar as autarquias na construção de empreendimentos sociais. 

Entre várias orientações e medidas tomadas no setor da habitação social, a partir 

deste marco histórico de Portugal, destaque-se o surgimento do SAAL e projetos a serem 

implementados na área da habitação social.  

Assim, em fevereiro de 1975, a Câmara recebe ofício do responsável do SAAL 

Norte – Direção de Habitação do Norte pedindo que a Câmara autorize a construção de 

alojamentos na faixa não construída na Rua 43 (junto à fábrica Brandão Gomes) 

estabelecendo as condições dessa utilização. A Câmara delibera autorizar a referida 

pretensão. Esta proposta surge da necessidade de realojar, com urgência, famílias ciganas e 

vareiras, após levantamento das condições precárias de habitação dessas famílias - 

gravíssimos problemas de inabitabilidade, barracas ameaçadas de destruição iminente com 

perigo para a vida dos utentes, falta de proteção à chuva e ao frio, existência de tendas de 

campanha. Dada a necessidade imediata dos alojamentos, propõe como solução a 

construção de casas pré-fabricadas. 

Ainda em relação ao SAAL e sobre as obras de infraestruturas, em agosto de 1975 a 

Câmara Municipal recebeu informação da responsável pelo SAAL - Norte de que as verbas 
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necessárias deveriam ser solicitadas à Direção Geral dos Serviços de Urbanização, 

podendo a comparticipação atingir os 100%. 

Em março de 1975
47

, a Câmara aprovou a construção dum bloco de habitação 

social num total de 16 apartamentos a edificar no lugar da Marinha, em Silvalde, oficiando 

ao FFH e Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo para obter a maior 

comparticipação possível.  

O bloco, concluído em junho de 1976, é constituído por 16 habitações T0 e integra 

o conjunto de blocos do Bairro das Famílias Pobres (Bairro Novo) com a designação de 

Bloco 7 (anexo XII). A atribuição das habitações
48

, em regime de arrendamento, foi 

efetuada nos termos do art.8º do Decreto-Lei nº 797/76, de 6 de novembro.                                                                                             

No âmbito do Programa CAR – Casas Pré Fabricadas -, foi implantado, em 1977, a 

sul do Bairro Piscatório, um conjunto de 17 casas pré-fabricadas de madeira, promovido 

pelo FFH. As casas, destinadas a desalojados das ex-colónias e à generalidade da 

população carenciada, foram atribuídas, na modalidade de renda resolúvel, por concurso 

público
49

. 

Em 1981, foi feita a implantação de 4 casas pré-fabricadas em Guetim e 26 em 

Paramos, pelo FFH. As habitações de Paramos foram alvo de alguma controvérsia aquando 

da sua atribuição, tendo a Câmara defendido o realojamento das famílias do Bairro da 

Pinha que se localizava nos terrenos contíguos (anexo XV). Posteriormente, em 1989, o 

IGAPHE propôs a cedência gratuita à Câmara dos fogos, tendo a mesma aceite os 

empreendimentos. O prazo de validade de 25 anos foi largamente ultrapassado, pelo que as 

condições de habitabilidade não serão as mais adequadas às necessidades da população que 

nelas residem. 

Quanto às casas de Guetim, cedidas pela Câmara à junta de freguesia em 1991
50

, 

ainda se encontram habitadas e continuam na posse da autarquia, tendo sido objeto de 

sucessivas intervenções (fotografia 2). 

Em relação às casas de Paramos, apenas se encontra uma habitada, embora não 

tenha as melhores condições de habitabilidade (fotografia 1). As restantes foram demolidas 

e a população realojada no empreendimento construído no âmbito do PER.  
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Segundo uma técnica da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde (DASIS) 

da Câmara Municipal de Espinho, a casa que se encontra ainda habitada, resulta da recusa 

da inquilina, uma idosa, em abandonar a habitação, apesar de haver um fogo disponível, 

para o seu realojamento, no referido empreendimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Um dos parceiros da habitação social é personificado pela Solverde, Sociedade de 

Investimentos Turísticos da Costa Verde, Sociedade Anónima de Responsabilidade 

Limitada, adjudicatária do Casino de Espinho. “ (…) A empresa incumbirá projetar em 

conformidade com indicações da Câmara, FFH e Serviços de Urbanização a construção de 

habitações sociais, incluindo a obtenção da aprovação para a localização respetiva, 

adquirindo de seguida os terrenos que venham ser aprovados”
51

.  

A participação nesta parceria prevê a construção de habitações sociais reversíveis e 

habitações sociais não reversíveis (propriedade da empresa) nas freguesias, onde a 

autarquia entende serem necessárias.  

O processo de construção de habitações sociais pela Solverde foi desenvolvido ao 

longo de um período mais ou menos alargado, havendo um conjunto de contactos com a 

Câmara Municipal, Juntas de Freguesias e, por vezes, a intervenção do Conselho de Jogos.  

No respeitante aos contratos da Solverde com o Estado, dentro das obrigações 

assumidas pela mesma, para exploração da zona de jogo, foram apresentadas várias 
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Fotografia 1 - Casa pré-fabricada, Paramos         Fotografia 2 - Casa pré-fabricada, Guetim 
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propostas de revisão que se traduziram na substituição ou alteração da construção de 

alguns empreendimentos, nomeadamente um hotel, construção do edifício do Casino, por 

verbas para aplicação em: habitações de renda limitada, nos termos do Decreto-Lei nº 

663/74 - 178 300 contos; 15 200 contos (integrada na verba de 100 800 contos a habitações 

de renda limitada) ser afetada a habitações de renda económica
52

.  

No âmbito das suas obrigações com o Estado, dando seguimento à sua intervenção 

social, a Solverde, enquanto um dos parceiros da habitação social no concelho de Espinho, 

em 1980 concluiu um bloco de 3 pisos, com 27 fogos, na Quinta da Marinha em Silvalde 

(figura 9). As habitações foram atribuídas em regime de arrendamento (mais tarde, 

algumas foram adquiridas pelos inquilinos).  

Em 1982 ficaram concluídas 6 habitações em Anta, 4 habitações em Paramos e 8 

habitações em Silvalde (fotografia 3), tendo sido entregues às respetivas Juntas de 

Freguesia que as atribuiu em regime de renda social. As habitações de Paramos foram 

vendidas, anos mais tarde, aos inquilinos. 

 

 

Fotografia 3 - Conjunto de 8 habitações, Silvalde 

 

No mesmo ano concluiu 48 fogos na Freguesia de Anta, destinados a arrendamento 

(fotografia 4 e 5). 
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Atendendo a que todo o processo de construção de qualquer empreendimento, 

desde a proposta e apresentação do projeto até à sua conclusão se desenrolou, em alguns 

casos, ao longo de vários anos, e pelas diferentes freguesias, constando dos registos das 

atas, achamos que a melhor forma de o apresentar seria por freguesia, para uma melhor 

compreensão de todo o processo. 

 

 

1. Conjunto Habitacional da Ponte de Anta  

 

Podemos afirmar que, de uma forma geral, a política de habitação social nas 

freguesias do concelho, inicia-se com o levantamento topográfico realizado em 1976
53

, 

processo conducente à construção de 310 fogos, de um total de cerca de 500 fogos 

previstos, do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, na freguesia de Anta. A área 

escolhida integrava-se numa “Zona Residencial” a criar, segundo o PGU de Espinho, e 

cujos terrenos possibilitavam a construção imediata bem como uma futura expansão 

(anexo XI). 

A uma 1ª fase de construção de 150 fogos segue-se de imediato uma 2ª fase com 

160 fogos, a cargo do FFH, estando concluídas em 1978 (anexo XIV e XVI). A 

modalidade de atribuição dos fogos escolhida pela Câmara foi a de renda económica. 
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Fotografia 4 - Anta 
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Em abril de 1983
54

 são efetuadas diligências, pelo Sr. Presidente da Câmara, no 

sentido de os terrenos já expropriados pelo FFH para implantação de 156 fogos, 

correspondente à 3ª fase prevista para o conjunto habitacional acima mencionado, serem 

postos à disposição da Câmara, bem como os respetivos projetos. A Câmara é autorizada, 

pelo Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, em julho de 1984
55

, a executar o 

plano aprovado e a assumir a posição jurídica concedida ao ex-FFH. 

A ideia que presidiu à construção da 3ª fase, por parte da Câmara, foi o 

aproveitamento dos terrenos e projetos do FFH, já existentes e que poderiam ser 

abandonados uma vez que este organismo estava em extinção. A Câmara assumiu a 

construção dos fogos projetados sendo a obra fracionada em três fases. A 1ª fase inicia-se 

em 1985 – 52 fogos; a 2ª fase – de 54 fogos, em 1986 e a 3ª fase – 56 fogos, em 1989, 

perfazendo um total de 162 fogos.   

Com vista à concessão de um empréstimo, destinado a custear a obra, a Câmara 

deliberou consignar em ata o fato de ter dado inteiro cumprimento a anteriores contratos, 

idênticos aos previstos no respetivo Decreto-Lei
56

 encontrando-se, assim, regularizados 

todos os compromissos, como beneficiário, relativamente ao Estado e a empresas públicas 

que asseguravam os serviços públicos essenciais. 

A Câmara deliberou, por sua vez, solicitar empréstimo ao INH para a construção 

dos fogos com tipologias constantes do respetivo processo
57

. 

 Concluídos os 6 blocos (D, F, Q, R, S, U) a Câmara procedeu ao arrendamento dos 

fogos do bloco F e à alienação dos restantes.  

 

2. Freguesia de Guetim 

 

A intervenção, no âmbito da habitação social, na freguesia de Guetim, foi residual o 

que se torna compreensível uma vez que é a freguesia que registou, ao longo dos anos, um 
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menor número de habitantes. Durante este período há a registar a construção das casas pré-

fabricadas, em 1981, no âmbito do programa CAR. 

 

 

3. Freguesia de Paramos 

 

Sobre a construção de habitações sociais em Paramos, ao longo dos anos foram 

referidas algumas propostas de construção na freguesia, mas durante este período, apenas 

há a registar a implantação das 26 casas pré-fabricadas, promovidas pelo FFH, e as 4 

habitações construídas pela Solverde, no respeito pelas obrigações contratuais com o 

Estado pela concessão da zona de jogo. 

Em junho de 1983, na sequência do pedido, do Gabinete de Estudos e Planeamento 

da Habitação e Obras Públicas sobre os dados relativos à promoção de habitação social no 

município, no sentido de dar resposta à Resolução do Conselho de Ministros nº11/83 de 19 

de janeiro, o presidente da Câmara apresentou mapas onde constava a proposta de 76 fogos 

do conjunto habitacional de Paramos
58

. 

Ainda, em 1988
59

, a Câmara, após uma entrevista com o Sr. Secretário de Estado da 

Habitação, propõe-se candidatar à construção de 220 fogos, distribuídos da seguinte forma: 

110 fogos no Bairro da Ponte de Anta, para venda a preços controlados, a financiar pelo 

orçamento municipal; 34 em Silvalde e 76 em Paramos, destinados a arrendamento social, 

a financiar pelo IGAPHE a fundo perdido, de acordo com o Decreto-Lei nº 226/87 de 6 de 

junho
60

.  

 

4. Freguesia de Silvalde 

 

Esta freguesia, principalmente junto à linha de costa, apresentou, desde sempre, 

graves problemas ao nível da habitação que resultaram muitas vezes, das investidas do 
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mar, sendo frequentemente uma referência na imprensa local. Muitas famílias, de escassos 

recursos económicos, habitavam em barracas, com péssimas condições de salubridade. 

Para fazer face à carência de habitação e para evitar que familiares e amigos dos 

moradores fossem alojados noutros locais distantes dos seus locais de trabalho, a Câmara, 

em 1977, chegou a acordo com a Solverde, para a cedência da quase totalidade do terreno 

que aquela empresa tinha adquirido na Quinta da Marinha (Quinta do Constante Pereira), 

com o fim de ali serem construídas habitações sociais e equipamentos escolares, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 817/76 
61

. A construção de um bloco de 18 fogos (figura 9), a cargo da 

Câmara, iniciou-se em meados de 1978 e a abertura de concurso, nos termos da lei, para a 

alienação dos mesmos decorreu em 1979.  

No mesmo espaço (27 000 m
2
), doado pela Solverde, a norte da ribeira de Silvalde, 

fica concluído, em 1983, um empreendimento de três blocos habitacionais, num total de 

104 fogos
62

, sendo a entidade promotora o FFH (figura 9 e anexos XVII e XVIII). A 

atribuição das habitações foi feita nos regimes de renda resolúvel e arrendamento, de 

acordo com a proposta da Direção de Habitação do Norte, embora o parecer da Câmara, 

inicialmente, tivesse sido o de arrendamento na sua totalidade
63

. Assim, foi definido o 

arrendamento de 80 fogos (25 para expropriados ou serviço público) e com renda resolúvel 

24 fogos. 

Em 1991, a Marinha de Silvalde é contemplada com mais um bloco de 34 fogos, a 

sul da ribeira de Silvalde (figura 9), sendo a entidade responsável a Câmara de Espinho. A 

atribuição dos fogos ocorreu em 1993, tendo a Câmara decidido pela alienação dos 

mesmos. Esta decisão não foi unânime, uma vez que era defendido o realojamento de 

famílias do Bairro da Marinha, de acordo com o objetivo inicial do projeto. No entanto a 

alienação pesou na decisão devido à necessidade de realizar receitas através de bens de 

investimento
64

. 

A par da resolução dos problemas habitacionais dos mais carenciados, a Câmara, 

consciente do êxodo de jovens para concelhos limítrofes em busca de soluções 

habitacionais mais compatíveis com os seus recursos financeiros, procurou contrariar essa 

tendência, ainda que pontualmente.  
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Para esse efeito, o seu contributo materializou-se na construção, em terrenos 

disponíveis, de habitações destinadas a venda a preços competitivos no mercado e 

preferencialmente a jovens até 35 anos
65

.  

Assim, a Câmara, em 1998, recorrendo ao crédito através de linhas de crédito 

bonificadas do mercado bancário, tomou a seu cargo a construção de dois edifícios, nos 

terrenos sitos nos gavetos das Ruas 7 e 8 e das Ruas 28, 29 e 31, com 12 fogos e 30 fogos 

mais dois estabelecimentos, respetivamente
66

. A alienação dos fogos ocorreu em 1999, de 

acordo com o regulamento aprovado pela Assembleia Municipal.  

 

2.2 Habitação social em Espinho no período de vigência do PDM (1994-2004) – a 

implementação do programa PER 

 

 “No passado dia 21 de Junho ocorreu nos Paços do Concelho a cerimónia de 

assinatura do protocolo de adesão da Câmara Municipal de Espinho ao Plano Operacional 

de Erradicação das Barracas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, em boa hora 

lançado pelo Governo Central no segundo semestre do ano transato. A adesão da Câmara 

Municipal de Espinho a tal protocolo, aliás na sequência de trabalhos e sensibilidade 

revelados no mandato anterior, representa um marco histórico no desenvolvimento 

harmonioso do Concelho, de grande significado social, e incorpora uma enorme esperança 

de habitação condigna para inúmeros agregados familiares. Representa ainda um grande 

desafio para a autarquia, na medida em que vincula esta, não só a demolir as barracas 

existentes à medida que vão sendo construídas habitações em sua substituição, mas 

sobretudo a impedir o aparecimento de novas construções e a definir o “tratamento urbano-

paisagístico” dos terrenos desocupados e das zonas envolventes. Por tudo isto, a 

Assembleia Municipal de Espinho delibera aprovar um voto de congratulação com a 

formalização da dita adesão da Câmara Municipal ao Plano de Erradicação de Barracas e 

exorta a mesma Câmara Municipal a aproveitar a oportunidade para assegurar e garantir 

uma adequada, harmoniosa e saudável utilização do solo em toda a área do Concelho”
67

.   
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Ficou assim expresso a grande satisfação com que as entidades autárquicas 

Espinhenses receberam a assinatura do protocolo que prevê a resolução dos problemas 

habitacionais do concelho, mais especificamente, acabar com as barracas na área do 

município. Este projeto, desenvolvido no âmbito do Decreto-Lei nº 163/93, veio trazer um 

novo impulso para resolver os problemas habitacionais nos municípios das Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e Porto.  

A nova legislação veio facilitar a vida às autarquias em matéria de habitação social 

pois, além de manter o financiamento em 50 % a fundo perdido, abre linhas de crédito de 

juros bonificados. 

Recuando um pouco no tempo, mais precisamente em novembro de 1991
68

, o 

presidente da Câmara em exercício, dava conta das diligências efetuadas junto do INH no 

sentido de resolver os problemas habitacionais do Concelho. Esclarecia que o projeto de 

reconversão do Bairro da Marinha e de aglomerados de barracas dispersas pelo concelho e 

o financiamento para arrendamento e realojamento de população residente em barracas 

enquadra-se no Decreto-Lei nº 226/87, de 6 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 150/91, 

de 21 de abril, sendo necessário ser celebrado um acordo de colaboração entre o IGAPHE, 

o INH e o Município, através da Secretaria de Estado da Habitação. O IGAPHE financia, a 

fundo perdido, 50 % do custo da obra. O INH financia 50 % através do Decreto-Lei nº 

110/85, de 17 de abril (empréstimo a longo prazo – vinte e cinco anos). Neste caso terá que 

haver coordenação com a Secretaria de Estado da Habitação. 

As diligências foram efetuadas na sequência da apresentação, em junho de 1990, 

pela vereadora da Ação Social da Câmara, dos problemas da habitação na área do 

Município: “existência de elevado número de barracas e alojamentos equiparados; elevado 

número de anexos em tijolo de construção antiga e recente, bem como antigos aidos de 

porcos ou bois transformados em habitações sem condições mínimas; elevado número de 

casas sobreocupadas, albergando três a mais casais e filhos em comunhão de teto mas não 

de mesa; elevado número de casas arrendadas de construção antiga e degradadas; alguns 

bairros sociais, património da Câmara, de construção antiga e degradados na sua 

fisionomia externa e interna”
69

.  
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As razões justificativas para a situação apresentada prendem-se com: “o 

desajustamento entre a oferta e a procura de habitação, face ao ritmo da evolução urbana 

recente; largas manchas de pobreza da população com especial nos povos ciganos e 

vareiros; a intervenção insuficiente do município ao nível da construção de habitação 

social, na venda de terrenos para autoconstrução, recuperação e melhoramento do parque 

habitacional arrendado, quer da Câmara quer particular”
70

. 

No seguimento do processo das diligências é apresentada, em junho de 1992, uma 

proposta de candidatura ao IGAPHE, de acordo com o Decreto-Lei nº 226/87, para a 

construção de 42 fogos, nos terrenos ainda disponíveis da Marinha de Silvalde, para 

realojamento de famílias a viver em barracas
71

.  

No quadro da legislação em vigor, no que diz respeito ao realojamento de famílias 

que vivem em barracas, a Câmara procedeu a um levantamento exaustivo da situação no 

Concelho, o que lhe permitiu saber as carências habitacionais e quanto e onde se devia 

construir.  

Em abril de 1993 reunia as condições para que o projeto para a construção de 48 

fogos na Marinha de Silvalde fosse aprovado. Este projeto integrava-se num outro mais 

vasto de luta contra a pobreza, essencialmente voltado para a Marinha de Silvalde, cujo 

processo foi organizado e apresentado, em julho de 1992, no Comissariado Regional do 

Norte de Luta Contra a Pobreza, para candidatura aos Programas Comunitários e de 

Integração Económica e Social dos Grupos menos Favorecidos. 

O levantamento do número de barracas e casas abarracadas, efetuado pela Câmara, 

e que consta do Relatório do PDM
72

, em relação às carências habitacionais no concelho de 

Espinho, apontava para a necessidade de 773 novas habitações, tendo a sua maior 

expressão nas freguesias de Silvalde e de Espinho.  

Para além das barracas ou casas abarracadas há a considerar as casas 

sobreocupadas, as casas arrendadas de construção antiga e degradadas e ainda os pedidos 

de habitação de arrendamento ou compra.  

O processo relativo à candidatura ao PER, contemplando a construção de 458 

habitações, foi apresentado em reunião de Câmara pelo presidente, em abril de 1994. 
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Neste contexto, a Câmara comprometeu-se demolir integralmente as barracas 

existentes no município, respeitando as condições definidas para que pudesse beneficiar 

dos financiamentos, que o diploma estabelecia, aquando da formalização da sua 

candidatura
73

.  

No mesmo âmbito, em maio desse ano, torna-se público a proibição da construção 

de novas barracas ou ampliação das existentes. 

A concretização do PER previa que a construção das habitações se realizasse nas 

áreas onde a carência de habitação fosse mais acentuada. Neste contexto impunha-se que 

os bairros fossem construídos de uma forma dispersa pelos concelhos, privilegiando as 

freguesias onde residiam famílias em barracas e casas abarracadas (anexo XIX). 

Podemos afirmar que, no Concelho de Espinho, a implementação deste programa, 

foi feita disseminando os bairros por quatro freguesias, de modo a responder às 

necessidades (quadro 9 e figura 11). 

 

Quadro 9 – Número de fogos por tipologia nos empreendimentos PER, em 2013 

Freguesia Empreendimento 

Nº de 

Fogos 
Nº de Fogos por Tipologia 

Total T0 T1 T2 T3 T4 
T4-

Duplex 

ANTA PER - Ponte de Anta 84     48 36     

GUETIM PER Guetim 22   6 10 6     

PARAMOS 
Conjunto Habitacional 

da Quinta   160 18   79 40 11 12 

SILVALDE 

Quinta da Marinha – 

Bloco 4 
48     18 24 6   

Bloco A e B 53   3 29 20 1   

Total 367 18 7 183 129 24 6 

Fonte: CME – Divisão de Planeamento Estratégico 
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  Figura 11 - Empreendimentos PER no concelho de Espinho, em 2013 
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O arranque para a eliminação de barracas no Município, no âmbito do PER, inicia-

se, com a abertura do concurso para a construção de 2 blocos habitacionais na Quinta da 

Marinha em Silvalde, num total de 48 fogos, em 1994
74

.  

A par da construção dos blocos habitacionais, a Divisão de Educação e Ação Social 

desenvolveu um trabalho no sentido de identificar a tipologia dos fogos e das famílias 

abrangidas pelo Programa Especial de Realojamento das famílias pobres do bairro da 

Marinha, de que resultou a decisão de realojar a população residente, na altura, nas 

barracas e que constituiriam o núcleo 1 do bairro das famílias pobres da Marinha. 

 

 

  Fotografia 6 - Bloco 4 – Quinta da Marinha, Silvalde 

 

Concluídos os 48 fogos (fotografia 6), a Câmara, em março de 1996
75

, deu 

seguimento ao processo de atribuição das habitações às famílias a realojar, de acordo com 

a informação apresentada pela Divisão de Educação e Ação Social relativa à determinação 

da renda apoiada (artº13, alínea 1 de Decreto-Lei nº163/93 de 7 de maio). 

Este projeto ficou concluído em 1996 e atingiu o objetivo a que se proponha – 

libertar as margens da Ribeira de Silvalde das barracas ali existentes e resolver o problema 

do bairro da Câmara. A entrega das primeiras habitações decorreu em maio de 1996 (anexo 

XX). 
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A Câmara, não se alheando dos problemas sociais que existiam no concelho, 

desenvolveu um conjunto de ações para acompanhar e responder às necessidades e/ou 

solicitações das populações mais carenciadas.  

Assim, em 1994, entre outras medidas, propôs a criação de: “Centro de Atividades 

de Jovens, com o objetivo de encetar ações de informação e orientação escolar e formação 

profissional para jovens, no âmbito da luta contra a pobreza, a funcionar nos Bairros da 

Marinha de Silvalde, numa 1ª fase e no bairro da Ponte de Anta, Praia de Paramos e 

Agueiro, numa fase posterior; Gabinetes Locais de informação e atendimento, para 

trabalho direto com as populações das áreas mais desfavorecidas do concelho, onde 

permanecem populações em situação de exclusão económica, social, educativa e cultural, a 

funcionar no Bairro da Ponte de Anta, na praia de Paramos, na Marinha de Silvalde e na 

Praia de Paramos e Agueiro; um Gabinete do Projeto Vida com o objetivo de implementar, 

no Concelho, um plano de prevenção primária das toxicodependências, em coordenação 

com o Projeto Vida e diversas instituições locais, de âmbito social, educativo e desportivo. 

O projeto requeria o apoio junto do Instituto do Emprego, do Centro de Segurança Social 

de Aveiro, do Instituto da Juventude, do Gabinete do Projeto Vida e da Fundação da 

Juventude. A Câmara, por sua vez, deveria constituir uma equipa do projeto, dotada de 

técnicos da área que trabalhariam no terreno, a tempo inteiro, com os munícipes 

necessitados de apoio. Neste contexto, foi assinado um protocolo de Programa de Luta 

Contra a Pobreza com a Segurança Social
76

.  

Em fevereiro de 1995, ao abrigo do PER, para o realojamento das famílias 

residentes em barracas e casas abarracadas, seriam propostas um conjunto de ações 

complementares do processo de realojamento, especialmente direcionadas para a inserção 

económica e social das famílias a realojar. As ações propostas integravam-se no âmbito da 

formação, emprego, redes sociais e responsabilização das pessoas
77

. 

Em outubro de 1995
78

, em reunião de Câmara, foi aprovada a candidatura ao 

Programa de Reabilitação Urbana com o Projeto de Reabilitação Urbana da Zona dos 

Bairros da Marinha de Silvalde. O programa integrava-se no concurso lançado pela 

Direção Geral de Desenvolvimento Regional, em setembro de 1995, dirigido aos 
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municípios portugueses das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e de outras áreas do 

Continente ou das Regiões Autónomas onde se localizassem cidades com cerca de cem mil 

habitantes. 

Este programa foi implementado na sequência da Iniciativa Comunitária URBAN e 

“visava apoiar a revitalização e a requalificação de áreas urbanas – centros de cidades e 

suas periferias - com fortes sinais de depressão e degradação, com problemas graves de 

declínio económico e urbano, desemprego e deterioração da qualidade de vida e 

acumulação de fenómenos de exclusão social e insegurança. Para o efeito propunha-se 

concentrar numa zona de limites bem definidos um conjunto de investimentos de caráter 

material e imaterial que, de uma forma integrada, contribuíssem para ultrapassar as 

carências físicas, económicas e sociais mais agudas, apoiando a criação de empresas, 

melhorando as infraestruturas e o ambiente, fornecendo formação adequada, 

disponibilizando equipamentos sociais, estimulando ações de concertação entre 

autoridades nacionais e locais e reforçando o papel das parcerias locais com o objetivo 

final de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população da zona.”
79

. 

Em outubro de 1996, a Câmara viu o programa em causa ser aprovado pelo Comité 

EFTA e Comissão Europeia, depois do custo total do projeto ter merecido um parecer 

favorável por parte do BEI – Banco Europeu de Investimento.  

Este programa (PRUM – Programa de Reabilitação Urbana da Marinha), articulado 

com os Programas de Erradicação das Barracas e da Luta Contra a Pobreza envolvia cinco 

medidas essenciais: 1 – Promover a integração da Marinha no espaço urbano da cidade e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana local; 2 – Qualificação da rede de 

equipamentos coletivos; 3 – Promoção da formação de serviços de apoio e estímulo ao 

emprego e criação de novas atividades económicas; 4 – Integração urbana e dinamização 

local; 5 – Coordenação, acompanhamento e assistência técnica ao Projeto
80

.  

O espaço objeto de intervenção, com cerca de 2,5 Km
2
, embora localizado na 

fronteira sul do núcleo urbano de Espinho, constituía-se como uma área isolada, que 

resultava de um conjunto de barreiras físicas – o oceano Atlântico, a poente, o campo de 
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golfe, a sul, a linha férrea, a este e a antiga fábrica de conservas Brandão Gomes, a norte. 

A degradação e estado de abandono deste edifício criavam um obstáculo às relações 

naturais com os bairros marinhos contíguos (figura 11). 

Em termos físicos, os edifícios de habitação, as duas escolas do ensino básico e o 

Centro de Saúde apresentavam elevado estado de degradação, era visível a proliferação de 

barracas por toda a área das Marinhas, sobretudo junto à Ribeira de Silvalde e junto ao 

campo de golfe, onde predominavam as famílias de etnia cigana. Este cenário era ainda 

agravado pelo estado de poluição e sujidade em que se encontrava a Ribeira de Silvalde 

que atravessa e desagua no mar junto do bairro. Em relação às caraterísticas demográficas, 

na área concentrava-se uma população muito jovem, com um nível de escolaridade muito 

baixo, o que evidenciava um abandono precoce em resultado do desinteresse das famílias 

pela escola e das baixas expetativas nela depositadas enquanto forma de ascensão social e 

económica.  

As precárias condições económicas desta população foram-se agravando com a 

diminuição drástica da atividade piscatória e o encerramento da fábrica de conservas bem 

como de outras indústrias têxteis, tradicionalmente ligadas ao emprego da população do 

bairro. O setor para onde se dirigiam era o da construção civil, no caso dos homens, e os 

trabalhos domésticos para as mulheres. Neste contexto de isolamento, a população sofria 

de marginalização social, desemprego, precaridade económica, etc.  

Em 1997, a Câmara de Espinho iniciou o PRUM de Silvalde para promover o 

desenvolvimento integral do bairro centrando-se em vetores urbanos, socioeconómicos e 

culturais. O programa objetivava a eliminação das barreiras físicas e sociais e a diminuição 

das desigualdades económicas e abarcava um conjunto de projetos multidisciplinares que, 

no conjunto, deveriam conseguir integrar física, social e funcionalmente o bairro com o 

resto da cidade. 

A qualificação e melhoria do espaço urbano baseou-se na reabilitação dos edifícios 

de habitação construídos, das duas escolas e da fábrica de conservas (espaço que acolheu o 

museu e o fórum de arte e cultura - FACE), demolição de barracas, reparação de fachadas, 

instalação de infraestruturas comuns e melhorias dos espaços exteriores, pavimentação e 

ajardinamento, instalação de sistemas de rega automática e mobiliário urbano, recuperação 

ambiental do leito e das margens da ribeira. 
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A intervenção, no âmbito do PRUM, foi reconhecida internacionalmente com a 

Menção Honrosa no Prémio Europeu do Espaço Público Urbano 2002, atribuída pelo 

Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB). 

Revela-se também pertinente sobre este período o relatório “ (Des) envolvimento e 

inclusão social - Diagnóstico social do concelho de Espinho - projecto-piloto da rede social 

no concelho de Espinho”, elaborado pela Divisão de Educação e Ação Social da Câmara 

Municipal de Espinho, em fevereiro de 2001, quanto ao ponto aferido ao plano de 

desenvolvimento social por áreas prioritárias e no tocante à problemática das carências 

habitacionais. Assim, foi referido a “existência de um elevado número de famílias a viver 

em condições de mau alojamento, quer em construções clandestinas localizadas em 

núcleos específicos, quer concentradas em bairros sociais em regime de sobreocupação, 

quer em habitações antigas muito degradadas e dispersas; lacunas graves ainda não 

resolvidas no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) em curso no concelho 

e impossibilidade deste programa dar resposta a todas as necessidades e carências 

habitacionais identificadas” (p.125).  

Por sua vez, no respeitante aos bairros sociais, realça o mesmo documento a “ 

existência de vários Bairros Sociais de grande e média dimensão resultantes do 

realojamento de famílias especialmente desfavorecidas, multiculturais, e sem uma 

intervenção e acompanhamento atempado, onde prevalece uma multiplicidade de 

vulnerabilidades, conflitualidades e exclusões; inexistência ou insuficiência de espaços 

coletivos e comerciais nos Bairros Sociais que facilitem o encontro, o convívio e a criação 

de redes de sociabilidade entre os residentes, bem como de espaços adequados para o 

desenvolvimento de actividades socioeducativas direccionadas para os diferentes grupos de 

população e, em especial, para crianças e jovens” (idem). 

Finalmente, reportando-se ao processo do realojamento, o relatório é elucidativo 

quando refere um conjunto diversificado de carências e constatação de dificuldades de 

vária ordem cujas razões são apresentadas em termos gerais: “dificuldade em encontrar as 

respostas necessárias ao processo de (re)inserção das famílias nos novos espaços de vida 

pós-realojamento, designadamente nas vertentes de emprego, formação profissional e 

enquadramento de crianças ao nível da infância; falta de um trabalho de inserção e 

promoção social multidisciplinar e pluri-institucional que permita dar as respostas 

adequadas, articuladas e atempadas às necessidades individuais e colectivas dos residentes 
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nos Bairros Socais, quer ao nível dos indivíduos, quer ao nível da criação dos fogos e 

espaços exteriores e inexistência de uma equipa multidisciplinar que acompanhe o 

processo desde a concepção da habitação até à sua conclusão” (ibidem). 

 Por sua vez, a autarquia promoveu, em 1995, a constituição da Associação de 

Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE) em parceria com outras instituições 

locais (organizações particulares de intervenção social, organizações religiosas, órgãos de 

poder local das freguesias, centro de saúde, organismos da administração pública central 

com intervenção local nas áreas da Segurança Social e da Educação, etc.) que tem por 

objetivo principal “contribuir para o desenvolvimento integrado do concelho de Espinho e 

para a melhoria da qualidade da sua população através de projectos e serviços de âmbito 

económico, social, cultural e educativo visando, em particular, os grupos e comunidades 

mais vulneráveis ao risco social”
81

. 

Esta Associação estruturou uma candidatura aos apoios do Programa Nacional de Luta 

Contra a Pobreza
82

 (Região Norte), da qual surgiu o Projeto Integrado de Desenvolvimento 

do Concelho de Espinho, aprovado em 28 de maio de 1995. 

O objetivo principal deste projeto “é o de integração das populações excluídas, 

através da melhoria das suas condições de vida e da promoção geral das suas 

competências, pelo que a intervenção se desenvolve em torno de quatro eixos estratégicos: 

- promoção sociocultural e educativa da população, em especial das crianças e jovens; 

- promoção socioprofissional e criação de emprego, especialmente direccionadas a jovens 

e a   mulheres; 

- melhoria das condições habitacionais e reabilitação do espaço envolvente; 

- identificação e acompanhamento das situações e factores de risco”
83

 

O espaço geográfico, objeto de intervenção inicial (1995-1997) foi a Marinha de 

Silvalde (1995-1996) e posteriormente em Paramos (1997), e as ações foram dirigidas 

particularmente a crianças e jovens, a famílias em situação de exclusão social, pescadores e 

seus familiares, e minorias étnicas e culturais – famílias ciganas. 
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A segunda etapa (a partir de 1998) estende-se a Anta e, para além de dar 

continuidade às atividades iniciadas anteriormente, caracteriza-se por um forte 

investimento nas áreas do emprego e da formação profissional. 

A partir de 1999, a par da continuação das atividades iniciadas nos anos anteriores, 

registou-se uma aposta importante nas atividades económicas, com a criação, de quatro 

empresas de inserção, para jovens e mulheres, no âmbito do programa nacional do 

Mercado Social de Emprego. Este programa visa promover o emprego de pessoas que se 

encontram desfavorecidas no mercado de trabalho, através de medidas que lhes permitam 

aceder a competências sociais e profissionais, capazes de promover a sua reinserção no 

mercado de trabalho.  

Os cursos de formação profissional selecionados para jovens foram “Jardinagem e 

espaços verdes” e “Paisagismo e Mobiliário urbano”; para mulheres desempregadas 

“Tapetes de Arraiolos” e “Higiene e limpeza”. As empresas de inserção pretendiam servir 

de alavanca para a inserção no mercado de trabalho de pessoas com dificuldades 

particulares enquadravam-se nas áreas de “Tapetes de Arraiolos”, “Jardinagem”, 

“Mobiliário Urbano” e “Multisserviços de Higiene e Limpeza”. Foram ainda criadas uma 

oficina de carpintaria e marcenaria e uma estufa e viveiros, para proporcionar a formação 

nessas áreas, em todo o concelho. 

Integrado no PRUM, com objetivos de realojamento, em dezembro de 2000, pela 

equipa do programa de reabilitação urbana da Marinha, foi prestada informação sobre os 

estudos prévios de arquitetura para a construção de dois edifícios de habitação social (num 

total de 53 fogos) a edificar na Marinha, Silvalde, no âmbito do PER, em terrenos que a 

Câmara possuía e/ou a adquirir, sendo os referidos estudos homologados pelo INH
84

. 

Na sequência destes estudos, em abril de 2001, no âmbito do PER (Freguesia de 

Silvalde) e no sentido de levar a cargo a obra de construção de 23 fogos (fotografia 7), a 

Câmara deliberou adquirir o terreno, com a área de 1041m
2
, propriedade do Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social, junto do Bairro Piscatório, sito na freguesia de 

Silvalde
85

 (figura 9). 
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 Livro 99 – Atas da Assembleia Municipal de Espinho, Ata nº 26/2000 de 20 de dezembro de 2000, fl.174. 
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 Livro 100 – Atas da Câmara Municipal de Espinho, Ata nº 8/2001 de 11 de abril, fl. 6. 
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Fotografia 7 - Bloco B, 23 fogos – Bairro Piscatório, Marinha de Silvalde 

 

Um outro bloco (fotografia 8) com 30 fogos foi construído na Quinta da Marinha, 

junto ao edifício do ex-FFH, num terreno constituído por uma pequena parcela propriedade 

da Câmara e outra parte adquirida (figura 9).   

  

 

  Fotografia 8 - Bloco A, 30 fogos, Marinha de Silvalde. 

 

A obra de construção dos 2 blocos iniciou-se em 2003 e ficou concluída em 2006.  

Estando os edifícios integrados na Marinha de Silvalde, usufruem dos espaços de 

lazer e equipamentos existentes na área. Encontram-se duas escolas do 1º ciclo do ensino 

básico, embora apenas uma esteja em funcionamento, infantário, centro de saúde, parque 

infantil, Associação Desportiva e uma capela. 
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A área não é servida por transportes públicos mas encontra-se a cerca de 500 

metros da estação ferroviária de Espinho. 

Prosseguindo a ação de realojamento da população a residir em barracas ou casas 

abarracadas, em 1995 inicia-se o processo tendente à resolução dos problemas 

habitacionais na freguesia de Paramos e que resultou na construção do conjunto 

habitacional da Quinta, ao abrigo do PER. Os procedimentos necessários à concretização 

do projeto foram conduzidos ao longo de um período de tempo alargado, resultado da 

necessidade de aquisição dos terrenos essenciais à implantação dos edifícios.  

Em novembro de 1997 procedeu-se à escritura de doação de terreno para a 

construção de habitações sociais no lugar da Quinta-Paramos, por ofício nº 96/97 da Junta 

de Freguesia de Paramos a favor da Câmara Municipal de Espinho, sendo o contrato de 

comparticipação destinado à construção das referidas habitações, a celebrar entre o 

município e o INH
86

. 

 

 

  Fotografia 9 - Bloco B do conjunto habitacional da Quinta, Paramos 

 

Em agosto de 1999 foi inaugurado o conjunto habitacional da Quinta em Paramos 

(anexo VII). Este empreendimento obteve a menção honrosa do Prémio INH 2000. 
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 Livro 196 – Atas da Câmara Municipal de Espinho, Ata nº45/97 de 25 de novembro, fl.110. 
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O conjunto habitacional é constituído por 6 blocos (A, B, C, D, E1 e E2), num total 

de 160 fogos, com as seguintes tipologias: T0 -18 fogos; T2 - 79 fogos; T3 – 40 fogos; T4-

23 fogos.  

Este conjunto habitacional encontra-se localizado no limite entre o espaço urbanizado e um 

espaço florestal, a este da freguesia. Ocupa um terreno, com vistas para o mar, ligeiramente 

inclinado a sul, e está integrado numa área urbanizada de habitação unifamiliar aprazível. 

Os edifícios mantêm um afastamento adequado ao índice habitacional para que foi 

projetado e desenvolvem-se em dois, três ou quatro pisos, conforme a sua localização 

(fotografia 9). 

O único equipamento coletivo que se encontra nas imediações é um campo de 

futebol. Não é servido por transporte público regular. Apenas, em período escolar, é 

servido por um autocarro, de uma empresa privada, no início da manhã e no final da tarde. 

Constata-se que este conjunto habitacional reclama por uma intervenção por parte 

da autarquia, nomeadamente ao nível da recolha regular do lixo, tratamento dos jardins e 

limpeza dos espaços comuns, bem como ao nível dos edifícios que dão mostras de alguma 

degradação (portas que não fecham, casas com buracos, intercomunicadores que não 

funcionam). Sublinha-se ainda o facto de se registar a ocorrência do alegado tráfico de 

droga, facto que foi largamente referenciado na imprensa (10 de outubro de 2012).  

A freguesia de Guetim nunca esteve no centro de prioridades para o executivo 

camarário no que respeita à habitação social, já que a situação de carência estava longe de 

se equiparar aos graves problemas das outras freguesias.  

O processo PER inicia-se em novembro de 1995
87

, com a Junta de Freguesia de 

Guetim a sugerir à Câmara para proceder à negociação dos terrenos, sitos na área do 

Coteiro, com o fim de ali serem implantados os blocos habitacionais integrados no 

programa de erradicação de barracas. A junta de Freguesia há já algum tempo reclamava a 

construção de habitação social, pois, na prática, constatava-se a dificuldade de construção 

de habitação na freguesia por falta de terrenos urbanizáveis e, por isso, se assistia à 

proliferação de construções clandestinas o que condicionava o ordenamento do território. 

No cumprimento dos objetivos a que se propôs aquando da adesão ao PER, pela 

qual se comprometeu na construção de 458 fogos destinados a arrendamento, visando 
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 Livro 91 – Atas da Câmara Municipal de Espinho, Ata nº 41/95 de 21 de novembro, fl.143. 
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erradicar do Município as barracas existentes, a Câmara encetou um conjunto de ações 

com vista a solucionar o correspondente problema habitacional naquela freguesia.  

Um ano mais tarde inicia-se o processo de aquisição de terrenos, e a abertura do 

procedimento concursal para a construção de um bloco habitacional que ocorre em agosto 

de 2002
88

. 

Em 2004, fica concluída a construção de um edifício habitacional, na rua do 

Coteiro daquela freguesia, constituído por 22 fogos (fotografia 10). Apenas 19 fogos são 

propriedade da autarquia. Os outros 3 são propriedade privada, sendo atribuídos em 

resultado da negociação com os proprietários de parcelas de terrenos para a construção do 

empreendimento. 

Este empreendimento mereceu a Menção Honrosa de Promoção Municipal, no 

âmbito do Prémio INH 2005. 

O edifício usufrui da proximidade de uma Escola do 1º ciclo do ensino básico mas 

depara-se com um certo isolamento quanto ao acesso direto a transportes públicos. 

 

 

   Fotografia 10 - PER, Guetim 

         

Em terrenos junto do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta (anexo VI), foi 

construído um empreendimento, constituído por 5 blocos de quatro pisos (Blocos B1, B2, 

B3, B4 e B5) com um total de 84 fogos, seis frações comerciais, 60 arrumos e 86 lugares 

de garagem (fotografia 11). A empreitada de construção dos blocos de habitação e 
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comércio, bem como os arranjos exteriores do setor B foi adjudicada em maio de 2002, 

após concurso público
89

.  

Este empreendimento ficou concluído em 2009, após sucessivos pedidos de 

prorrogação do prazo de conclusão, pela empresa adjudicatária. 

 

 

Fotografia 11 - PER, Ponte de Anta 

 

Em 2009 recebeu a Menção Honrosa relativamente ao Prémio de Promoção 

Municipal e Regional, no âmbito da 2ª edição “Prémios IHRU – Vertentes construção e 

Reabilitação”. 

Relativamente a acessibilidades, o empreendimento encontra-se muito próximo da 

EN 109, que liga Espinho ao Porto e da EM Espinho-Guetim, com serviço de transporte de 

duas empresas privadas. 

Quanto a equipamentos, o Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, onde este 

empreendimento está inserido, conta com uma Escola do 1º ciclo do ensino básico, Jardim 

de Infância e parque de jogos. É ainda servido por um centro de apoio a jovens onde se 

desenvolvem atividades de apoio ao estudo e atividades lúdicas. 

Convém referir que todos os empreendimentos resultaram com tipologias e número 

de fogos diferentes dos apresentados nas propostas iniciais de cada projeto. Este facto 

deve-se, por um lado aos ajustamentos face às caraterísticas dos terrenos onde foram 

implantados e, por outro lado, às exigências de reformulação dos projetos pelo INH.  
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Outro facto a constatar é a morosidade de todo o processo desde a proposta inicial, 

que muitas vezes não passava de mera intenção, até à efetiva realização da empreitada. 

 Esta situação é justificada pelas diligências na negociação e aquisição de alguns 

terrenos, elaboração dos projetos, aprovação do programa de concurso e caderno de 

encargos, processo concursal de adjudicação da empreitada e a burocracia relacionada com 

os financiamentos. 

Quanto ao PER-Famílias, não encontramos qualquer referência de que tenha 

havido, por parte da Câmara, alguma iniciativa nesse sentido.  

Refira-se ainda que nos processos de alienação de fogos ocorreram alguns 

constrangimentos dado constatar-se que, por dificuldades económicas e, 

consequentemente, inviabilidade na concessão de empréstimo bancário, muitos candidatos 

desistiram dos concursos. Esta situação conduziu a uma alteração do regulamento de 

concurso, sendo objeto de alguma controvérsia. 

Relativamente à análise da população realojada, esta refere-se essencialmente aos 

titulares do agregado familiar do arrendamento (quadro 10). 

 Do Conjunto Habitacional da Quinta, em Paramos, foram apenas tratados os dados 

relativos a 123 agregados familiares. Nos restantes empreendimentos foram trabalhados os 

agregados que ocupam todos os fogos PER. O levantamento da informação corresponde a 

março de 2013. 

 

        Quadro 10 – Composição dos empreendimentos PER, por freguesia,  

                          em 2013 

Freguesias Nº de fogos 
Nº Agregados 

Familiares 

Nº de 

Residentes 

Guetim 19 19 56 

Anta 84 83 267 

Paramos* 160 123 389 

Silvalde 101 101 418 

                         *estudo incide apenas sobre 123 agregados familiares 

                     Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  
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 A maioria das famílias reside no Conjunto Habitacional da Quinta, em Paramos, 

mas concentra-se maior número de pessoas nos empreendimentos PER da freguesia de 

Silvalde. Este facto leva-nos a concluir que, nesta freguesia os agregados familiares são 

constituídos por maior número de elementos, como constatamos na figura 13. 

Procedendo à caraterização sociodemográfica da população residente nas 

habitações construídas no âmbito da PER, e no que respeita à estrutura etária dos titulares 

do agregado familiar constatamos que nas freguesias de Paramos e Silvalde situam-se 

maioritariamente entre a faixa etária dos 41 aos 50 anos com 35,8% e 38%, 

respetivamente. 

 

 
                           Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  

              Figura 12 - Estrutura etária dos titulares do arrendamento, por freguesia, em 2013 

 

Na freguesia de Guetim a maioria situa-se entre os 51 e os 60 anos (32%) e na 

freguesia de Anta predominam os titulares com mais de 65 anos (31%) (figura 12). Note-se 

que os titulares mais jovens encontram-se em Paramos e Silvalde. 

 

 



 

89 

 

          Quadro 11 – Grau de instrução dos titulares do agregado familiar por freguesia,  

                              no ano de  2013 

 

Escolaridade 

Freguesia 

Guetim Anta Paramos Silvalde 

Não sabe ler nem escrever 5% 10,8% 14,6% 17% 

Sabe ler e escrever sem grau de ensino - 1,2% 6,5% 7% 

1º ciclo incompleto 32% 21,7% 20,3% 13% 

1º ciclo  37% 37,4% 39,9% 37% 

2º ciclo incompleto - 4,8% - 3% 

2º ciclo 26% 13,3% 12,2% 11% 

3º ciclo incompleto - 2,4% 1,6% - 

3º ciclo  - 4,8% 4,1% 2% 

Secundário Incompleto - 2,4% - 1% 

Secundário  - 1,2% 0,8% 1% 

Desconhecido - - - 8% 

Total 100% 100,0% 100,0% 100% 

                Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  

Quanto ao grau de instrução (quadro 11), os dados apontam para um quadro 

marcado pelas baixas habilitações. Evidenciam-se os titulares que possuem o 1º ciclo. 

Observa-se uma percentagem significativa de indivíduos, em todas as freguesias, que não 

concluíram o 1º ciclo, destacando-se as freguesias de Guetim e de Anta, com 32% e 21,7% 

respetivamente. Na freguesia de Silvalde encontra-se a maior percentagem de titulares 

analfabetos. Atendendo aos níveis de escolaridade incompletos depreendemos que uma 

parte da população abandonou os estudos.  

Em relação a níveis de escolaridade mais elevados, destacamos a freguesia de Anta 

e Paramos por registarem 4,8% e 4,1%, respetivamente, de titulares com o 3º ciclo. Quanto 

ao secundário, não tem qualquer expressão na freguesia de Guetim e é pouco significativo 

nas freguesias de Anta, Paramos e Silvalde.  

 

 



 

90 

 

 
Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde 

Figura 13 - Número de elementos por agregado familiar por freguesia, em 2013 

 

Nos empreendimentos habitacionais analisados, sobressaem os agregados 

familiares formados por 2 a 4 elementos (figura 13). Os agregados familiares com 5 ou 

mais elementos, constituem 25,1%. Na freguesia de Silvalde, a maioria dos agregados são 

formados por 4 e 5 elementos (54%) mas é também nesta freguesia que verificamos 

agregados familiares mais numerosos. Nas freguesias de Guetim, Anta e Paramos regista-

se uma percentagem significativa de pessoas que vivem sós.  

 
Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  

Figura 14 - Tipo de agregado familiar por freguesia, em 2013 
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No que concerne ao tipo de família, constatamos que predominam as famílias 

nucleares com filhos, em todas as freguesias, seguindo-se as famílias monoparentais com 

filhos (figura 14). É de realçar que nas freguesias de Guetim e de Anta a percentagem de 

agregados monoparentais com filhos é relevante, registando-se 32% e 26,5% 

respetivamente. 

Relativamente à situação face ao emprego dos titulares do agregado familiar dos 

empreendimentos em estudo, de um modo geral, da análise da figura 15, sobressaem os 

desempregados de longa duração e os reformados. 

Particularizando por freguesias, em Guetim predominam titulares do agregado 

familiar empregados (37%) e reformados (37%). Os restantes 26% encontram-se na 

situação de desempregados de longa duração. Na freguesia de Anta, um grupo significativo 

de titulares do agregado está reformada (42,2 %) e os que se encontram na situação de 

desempregados de longa duração corresponde a 27,7 %, registando-se apenas 10,8 % de 

empregados. Na freguesia de Paramos destacam-se os desempregados de longa duração 

(43,1%) e apenas cerca de um quarto está empregada. Em Silvalde registam-se 35% de 

empregados e cerca de um quarto de desempregados de longa duração. 

 
Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde 

Figura 15 - Situação face ao emprego dos titulares do agregado familiar, por freguesia, 

em 2013                      
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Quanto à composição profissional dos titulares do agregado familiar (quadro 12), 

sobressai os trabalhadores não qualificados, seguida dos trabalhadores qualificados da 

indústria, construção e artífices (Grupos 9 e 7, respetivamente, da classificação portuguesa 

de profissões - CPP 2010, (anexo V)). Este facto decorre do baixo nível de escolaridade 

que apresentam. 

  Quadro 12 – Titulares do agregado familiar segundo as profissões, em 2013 

 

Grupos CPP 2010 Anta Guetim Paramos Silvalde 

3 1 - - - 

4 - 1 - - 

5 2 1 2 5 

6 - - - 4 

7 4 2 16 18 

9 17 2 12 24 

                Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  

 

 
                               Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  

            Figura 16 - Percentagem de beneficiários de RSI, por freguesia, em 2013 

 

Os empreendimentos de Anta e Silvalde apresentam um maior número de 

elementos beneficiários de RSI com 39% e 35% dos titulares, respetivamente (figura 16). 

Esta situação poderá relacionar-se com a incidência de desempregados de longa duração 

nestas freguesias, já que em Anta contam-se 27,7% e em Silvalde 26% (figura 15). É 

também nestas freguesias que residem um maior número de famílias de etnia cigana 

(figura 17), registando-se o maior número na freguesia de Silvalde. Este facto poderá 

justificar a elevada percentagem de analfabetos nesta freguesia. 

No empreendimento de Guetim não vivem famílias de etnia cigana.  
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                                        Fonte: CME – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde  

                      Figura 17 - Número de famílias de etnia cigana por freguesia, em 2013 

 

 

As famílias que residem nestes bairros apresentam caraterísticas comuns em termos 

de vulnerabilidade socioeconómica. Esta situação é o reflexo da elevada taxa de 

desemprego de longa duração observada que, muito se deve às baixas habilitações 

escolares e falta de qualificações profissionais da população e, provavelmente, a fatores 

relacionados com a falta de hábitos de trabalho, a dependência de subsídios e o fecho de 

unidades fabris na região. 

Destacamos aqui as freguesias de Silvalde e Paramos que registam as maiores taxas 

de analfabetismo, concentram famílias mais alargadas, reúnem maior percentagem de 

desempregados ou desempregados de longa duração, o que propiciam maior 

vulnerabilidade ao risco de pobreza. Acrescenta-se ainda o facto de também se reunir, 

nestes empreendimentos, de forma significativa, núcleos familiares monoparentais com 

filhos, que podem representar estruturas economicamente débeis e potenciar o aumento do 

risco de pobreza.   

Salienta-se ainda a situação de pessoas reformadas e isoladas, nas freguesias de 

Guetim, Anta e Paramos, que requer uma atenção especial por parte dos serviços de apoio. 

Outro aspeto a considerar é a questão da educação e o respeito pelo espaço público 

bem como a estima pelo local onde residem e pela sua habitação, facto evidenciado pela 

organização inestética dos espaços exteriores (frequentemente sujos e os espaços 

ajardinados sem cuidados), pelos estragos de portas e caixas de correio e buracos nas 

paredes. 
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Depois da abordagem ao processo de realojamento e análise da situação 

sociodemográfica da população realojada, torna-se pertinente procurar a realidade das 

carências ainda sentidas pela população no domínio da habitação. 

Os novos pedidos de habitação, dirigidos à Câmara, desde 1993, são designados por 

“pós-PER” uma vez que não se enquadram no levantamento realizado nesse âmbito. O 

facto de não ser possível ter uma base de dados atualizada, a informação disponível 

reporta-se aos últimos cinco anos (2008-2012). Segundo a Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde (DASIS) 
90

, foram dirigidos à Câmara 300 novos pedidos, 

correspondendo a uma média de 60 pedidos por ano.  

Quanto aos motivos apontados por parte dos agregados familiares salientam-se: “a 

renda ser elevada e as dificuldades económicas” (31,3%); a “sobreocupação” (21%); “as 

más condições de habitabilidade” (14,7%). São também apontadas outras razões, embora 

com menor significado, destacando-se a situação de “partilha de residência” e ainda a 

necessidade de “entrega da casa ao banco”.    

Atualmente, a gestão social, patrimonial e financeira da habitação social do 

concelho é da responsabilidade da DASIS. Dentro das suas competências encontram-se, 

entre outras: a conservação e manutenção do parque habitacional; a gestão das rendas 

(regularização e reavaliação); fiscalização, obras e limpeza dos espaços comuns. No 

domínio social, é da sua responsabilidade: o atendimento, informação e acompanhamento 

dos moradores; apoio na resolução de problemas vivenciados pelas famílias; a gestão de 

conflitos nos bairros
91

.  

Tendo subjacente de que o envolvimento da população e correspondente 

autorresponsabilização na busca de soluções para os seus problemas é essencial para a 

melhoria das condições habitacionais e das relações de vizinhança, uma das estratégias 

adotadas passa pela promoção de reuniões de moradores, com o objetivo de os sensibilizar 

para a manutenção e gestão dos espaços comuns e promover sentimentos de pertença, isto 

é, uma ligação das pessoas ao local que habitam. Nesta linha, uma outra forma de 

intervenção é a promoção de atividades ligadas à arte, tendo por objetivo “aproximar a 

cultura do cidadão”. Assim, foi desenvolvido o “Projeto Pintar o Bairro”, com incidência 

no Conjunto Habitacional da Quinta, em Paramos, cuja ação objetivava a constituição de 
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condomínios informais e de uma associação de moradores. Uma das atividades passou pela 

pintura dos espaços comuns das 29 entradas dos 6 edifícios, pintura de placas com os 

nomes das ruas, envolvendo a população no exercício de cidadania. No âmbito deste 

projeto, foram ainda dinamizados trabalhos de reutilização de peças de vestuário, 

destinadas a famílias do bairro, bem como momentos de entretenimento musical.  

Está ainda previsto o “Projeto Cinema de Rua” que visa a apresentação de curtas-

metragens ao ar livre, tendo como tela de projeção as fachadas dos edifícios. Este projeto, a 

decorrer nos meses de junho e julho, em Anta, Guetim, Silvalde e Paramos, resulta de uma 

parceria estabelecida entre a Câmara Municipal, em conjunto com o Contrato Local de 

Desenvolvimento Social- Espinho Vivo, o Centro Social de Paramos e a Cerciespinho com 

o FEST - Novos Cineastas/ Novo Cinema. 

O desenvolvimento dos projetos de intervenção nas comunidades resulta do 

estabelecimento de parcerias entre políticas autárquicas e práticas institucionais que 

estabeleçam e viabilizem estratégias de integração social dos grupos economicamente mais 

débeis. No caso concreto de Espinho, as parcerias resultam na formação de plataformas 

multi-institucionais constituídas por diferentes organismos: DASIS, ADCE (Contrato 

Local de Desenvolvimento Social “Espinho Vivo”), Centro Social das diferentes 

freguesias, Juntas de freguesia, PSP de Espinho, Cerciespinho, Instituto de Segurança 

Social. 

 

 

2.2.1 - Resultados e reflexão 

 

No concelho de Espinho, no âmbito do PER, foram construídas 367 habitações, o 

que corresponde a 80,1% dos 458 fogos previstos no processo de candidatura. 

Consideramos o resultado satisfatório já que respondeu a graves carências e permitiu 

realojar muitas famílias que viviam em condições degradantes e que não reuniam meios 

que lhes permitissem melhorar a situação habitacional. No entanto o problema da carência 

habitacional não ficou resolvido. 
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Recorrendo à leitura da “Análise Swot da Habitação”, que consta do Diagnóstico 

Social do Concelho de Espinho
92

, consideramos pertinente elencar alguns aspetos que 

traduzem a situação/panorama da habitação social, na atualidade: “elevada procura de 

habitação social; desajuste entre a procura de habitação social e a oferta disponível; a 

alteração dos motivos que estão na base dos novos pedidos de habitação social - 

diminuição do número de pedidos por más condições de habitabilidade e aumento do 

número de pedidos por dificuldades económicas para fazer face ao valor das rendas; 

incumprimento no pagamento das rendas; concentração, nos bairros de habitação social, de 

uma multiplicidade de problemáticas que acentuam a vulnerabilidade ao risco social das 

comunidades que aí residem (baixas habilitações literárias, desemprego, emprego precário, 

rendimentos reduzidos, entre outras) ”. Como aspetos positivos são enumerados, entre 

outros: “equipa Interdivisional da Habitação Social, criada no âmbito dos serviços da 

Câmara Municipal, que permite uma resposta integrada e global no que diz respeito a 

questões relacionadas com a habitação social municipal (obras, rendas, …); aumento da 

corresponsabilização dos arrendatários na conservação e na manutenção dos espaços; 

proximidade dos serviços da Câmara Municipal com a população residente nos Complexos 

Habitacionais, nomeadamente com a criação de gabinetes o que permite o aumento dos 

contactos formais e informais com a população; intervenção realizada pelos Centros 

Comunitários junto da população residente nos diversos complexos habitacionais”. 

A carência de habitação continua a ser uma realidade e o município não reúne 

meios para dar resposta aos pedidos. As necessidades de habitação resultam da 

sobrelotação e da dificuldade da população cumprir com o pagamento das rendas (de 

arrendamento ou do crédito). Esta situação resulta da conjuntura económica que o país 

atravessa e do desemprego de parte da população, que fragiliza a situação económica de 

muitas famílias. 

 O concelho de Espinho, à semelhança do que tem acontecido no país, assistiu ao 

abrandamento da atividade económica em resultado do encerramento e falências de várias 

fábricas. Este facto traduziu-se no aumento da taxa de desemprego no concelho que, em 
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2001, não ultrapassava os 7% e, em 2011, situava-se nos 18,4 %, valor superior ao 

registado no país (13,2%)
93

.  

A falta de emprego e o emprego precário condiciona o acesso dos indivíduos a uma 

vida digna e acentua os fenómenos de pobreza e de exclusão social. Assim, face à situação 

em que se encontram as famílias realojadas, será fácil compreender o incumprimento no 

pagamento das rendas e antever que este problema será de difícil resolução. 

Um outro aspeto que nos parece relevante é a concentração espacial da habitação 

social em bairros com uma dimensão demográfica significativa, o que centraliza uma 

variedade de problemas, acentuando a vulnerabilidade ao risco social das famílias que aí 

residem. 

Torna-se evidente que realojar não deve ser uma mera operação de atribuir 

habitações. O exercício de erradicar barracas e casas degradadas não se traduz 

forçosamente no desaparecimento dos problemas sociais e dos fenómenos ligados à 

exclusão social. Por isso o processo de realojamento requer, por um lado, um 

acompanhamento das populações de modo a perceber as suas dificuldades e necessidades 

e, por outro, o desenvolvimento de ações que lhes possibilitem o desenvolvimento de 

outros modos de vida, facultem a inserção social e laboral e comunitária, que potenciem a 

melhoria da qualidade de vida e a promoção pessoal e social. A qualidade de vida e bem-

estar das populações passa pelo desenvolvimento integral em vários domínios: habitação, 

saúde, educação, formação e emprego, integração na comunidade e participação cívica. 

Da parte da Câmara houve uma preocupação em criar condições para melhorar a 

qualidade de vida e de bem-estar das populações realojadas, como já foi referido. Não 

obstante o apoio ao nível da formação profissional, se não existirem respostas ao nível da 

colocação no mercado de trabalho, será difícil, para estas populações, ultrapassar muitos 

dos seus problemas. 
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 Diagnóstico Social do Concelho de Espinho, 2013, Capítulo II – Actividades Económicas, População 

Activa e Desemprego, p. 67. 
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Conclusão 

 

No que concerne ao estudo de caso inserto na presente dissertação situamo-nos, 

como tantos estudiosos desta matéria, perante uma sempre difícil área de investigação face 

à multidisciplinaridade e complexidade da implantação de medidas tomadas ao longo do 

tempo, o que tem vindo a criar sérias, embora compreensíveis, dificuldades aos estudos 

sobre as políticas sociais de habitação.  

Acresce, igualmente, a complexidade dos contextos em que as mesmas se inserem - 

em termos de conceção e implantação - à luz das variáveis espaço – temporais ditadas pela 

múltipla e diversificada vivência de conflituosos momentos históricos, com consequentes 

impactos sociais, políticos, económicos, culturais na vida das populações.  

Compreender-se-á, assim, as distintas fases das políticas de habitação realizadas em 

Portugal, obedecendo a períodos e estratégias muito específicas, conforme referido no 

capítulo I. 

 Testemunho de tal constatação, de referir o período entre 25 de abril de 1974 até 

1976, em que se faz sentir uma intervenção mais forte do Estado, quer no fomento da 

produção direta de habitação, quer na criação de programas habitacionais que se 

traduziram num apoio técnico e financeiro aos promotores privados e cooperativos 

(Contratos de Desenvolvimento, Empréstimos às Câmaras, Cooperativas de habitação 

Económica, SAAL e Programa de Recuperação de Imóveis Degradados). Após 1976, 

verifica-se o incentivo à aquisição de habitação própria e permanente com a criação de um 

sistema de crédito bonificado. 

Nos anos 80, assiste-se a uma diminuição significativa da promoção pública e 

cooperativa de habitação. A intervenção estatal na promoção direta de habitação diminui 

sendo, gradualmente, transferidas para os municípios algumas competências a este nível, 

cabendo ao Estado o enquadramento normativo (técnico, urbanístico e jurídico) e 

financeiro e ao município a produção de habitação social, a criação de condições para a 

construção de habitação social por outros promotores, a reabilitação e gestão do parque 

habitacional público municipal.  

É também dada especial atenção à iniciativa privada incentivando-se, cada vez 

mais, a aquisição de habitação própria. 
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Em 1993, devido essencialmente a objetivos de natureza social, processaram-se 

significativas mudanças de paradigma da política de habitação social, destacando-se 

nomeadamente o aparecimento do PER (Programa Especial de Realojamento nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e Porto), entre outros programas de realojamento, havendo uma 

certa dinamização da habitação social, ainda que confinada às duas Áreas Metropolitanas e 

um maior apoio à reabilitação (através de vários programas), aliás patente, também, na 

conceção do PER-famílias.  

 Neste contexto situa-se aqui o estudo de caso, objeto do trabalho de dissertação 

realizado, respeitante e direcionado de forma pertinente para a habitação social em 

Espinho, no período de vigência do PDM, 1994-2004. 

 De facto, pela criação, pelo decreto-lei n.º 163/93, de 7 de maio, do Programa 

Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (PER), este 

programa continha um pacote legislativo concebido prioritariamente para solucionar 

carências habitacionais, com objetivo último de proceder ao realojamento das famílias que 

viviam em barracas.  

Espinho, enquanto concelho pertencente à área metropolitana do Porto, viu neste 

programa a possível e tão desejada resposta às situações de necessidade de realojamento, 

nomeadamente em núcleos com existência de barracas.   

Não esquecer, também, o Programa de Construção de Habitações Económicas 

(Decreto-Lei nº 164/93, de 7 de maio), igualmente direcionado para as áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto, com o objetivo, entre outros, da construção de 

habitações a custos controlados, combate à especulação imobiliária e diminuição das 

carências habitacionais.  

Programas que, implicando a intervenção direta dos municípios e centrando-se 

exclusivamente nas duas áreas metropolitanas, possibilitaram ao concelho de Espinho, na 

altura que iniciava a implantação do PDM (1994-2004), aproveitar e ajustar a sua política 

de habitação social que, pormenorizadamente, demos realce.  

De relevar o papel fundamental da Câmara no desenvolvimento de uma política de 

promoção de construção da habitação de iniciativa municipal, mais intensa aquando do 

lançamento do PER, nos anos 90, não esquecendo, também, os diversos parceiros e 

instituições envolvidos nas habitações sociais na cidade e concelho de Espinho.   
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 Como marcos mais significativos há a referir o levantamento do número de 

barracas e de casas abarracadas efetuado pela Câmara e constando no Relatório do Plano 

Diretor Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal, a 3 de janeiro de 1994.  

 Como resultado deste estudo, em relação às carências habitacionais do concelho de 

Espinho, apontava-se para a necessidade de 773 novas habitações, com maior expressão 

nas freguesias de Silvalde e de Espinho. Para além das barracas, ou casas abarracadas, 

considerou-se igualmente as casas sobreocupadas, casas arrendadas de construção antiga e 

degradadas e ainda os pedidos de habitação de arrendamento ou compra.  

 Neste contexto, foi apresentado pelo presidente, em reunião de Câmara, em abril 

de 1994, o processo relativo à candidatura ao programa de erradicação de barracas, PER, 

contemplando a construção de 458 habitações, comprometendo-se o mesmo em demolir 

integralmente as barracas existentes no município respeitando, assim, as condições 

definidas para que beneficiasse dos financiamentos que o diploma estabelecia, aquando da 

adesão e formalização da sua candidatura.  

No mesmo âmbito, em maio desse mesmo ano, tornou-se público a proibição da 

construção de novas barracas ou ampliação das existentes. 

 Por outro lado - pelo facto da concretização do PER prever que a construção das 

habitações se realizasse nas áreas onde a carência de habitação fosse mais acentuada - 

tornou-se inquestionável que os bairros fossem construídos de uma forma dispersa pelo 

concelho, privilegiando as freguesias onde residiam as populações a serem realojadas. 

 Assim, no concelho de Espinho, a implementação deste programa processou-se de 

modo a responder às carências existentes, disseminando a construção da habitação por 

quatro freguesias Anta, Guetim, Paramos e Silvalde. 

O maior peso da habitação municipal concentra-se na freguesia de Silvalde, com 

165 fogos, seguida da freguesia de Paramos com 161 fogos e Anta com 102. As freguesias 

de Espinho e Guetim detêm apenas 41 fogos de habitação social. 

 Como considerandos finais temos a referir que o programa PER, entre outras 

vantagens, contribuiu de forma decisiva para o município de Espinho dar uma resposta 

mais assertiva às carências habitacionais, em obediência às linhas orientadoras do referido 

programa, embora a logística subjacente à sua implementação tenha merecido por parte de 

alguns estudiosos e responsáveis da área da habitação social como menos adequada. 
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 A este propósito é elucidativa a opinião emitida pelo presidente da Câmara de 

Espinho, em 24 de novembro de 2010, em entrevista ao Jornal de Espinho, quando refere 

que o modelo de construção de habitação social seguido ao longo dos últimos anos em 

Espinho não devia ter continuidade. Assim considera que aglomerados populacionais 

demasiado e excessivamente concentrados constituem uma verdadeira ameaça, por razões 

sobejamente conhecidas, ao mesmo tempo que defende uma política de rigor respeitante às 

habitações sociais, quer quanto aos critérios que presidem à sua atribuição, bem como à 

sua sustentabilidade.  

  Neste sentido, aponta como linhas orientadoras na concretização de novas e 

diferentes intenções, para além da gestão corrente das habitações sociais, uma filosofia de 

habitação a custos controlados para venda, situação que pensamos será difícil de 

concretizar perante a crise económica atual. 

A nível dos objetivos do trabalho, pensamos que conseguimos cumprir aquilo que 

nos propusemos e a metodologia utilizada, permitiu um levantamento exaustivo e análise 

da habitação social em Espinho. 

É óbvio que reconhecemos que teria sido muito útil a aplicação de um inquérito á 

população residente nos bairros, sobretudo para compreender a sua satisfação com os 

mesmos e se realmente o acesso a uma habitação foi um passo fundamental na melhoria da 

sua qualidade de vida. Contudo, dadas as nossas limitações de tempo, tal não nos foi 

possível, quem sabe, num futuro próximo este trabalho possa ser continuado por outros, 

interessados em aprofundar esta temática. 
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ANEXOS 

Anexo I 

  

 Habitação Social Multifamiliar no Concelho de Espinho  

Freguesia / Bairro 
Ano de 

construção 

Nº de 

fogos 

Nº de 

pisos 

Entidade 

Promotora 

Frações não 

habitáveis 

Anta      

Bairro da Ponte de Anta* 1981 351  FFH/IGAPHE 8 

Bairro da Ponte de Anta (Bloco F) 1985 12 3 CME  

PER Anta (Sector B) 2002/2009     

Bloco 1  28 3 CME 2(comércio) 

Bloco 2  14 3 CME 1(comércio) 

Bloco 3  14 3 CME 1(comércio) 

Bloco 4  14 3 CME 1(comércio) 

Bloco 5  14 3 CME 1(comércio) 

Guetim      

PER Guetim 2003/2005 19 3 CME 4(arrumos) 

Paramos      

PER -Conjunto Habitacional da Quinta 1997/2001 160    

Bloco A  22 4 CME  

Bloco B  52 4 CME  

Bloco C  26 3 CME  

Bloco D  24 3 CME  

Bloco E1  18 3 CME  

Bloco E2  18 3 CME  

Silvalde      

Bairro da Quinta da Marinha* 1983 104    

Bloco 1  48 3 FFH/IGAPHE  

Bloco 2  24 3 FFH/IGAPHE  

Bloco 3  32 3 FFH/IGAPHE  

Bairro das Famílias Pobres (Bairro Novo) 1951     

Bloco 1  6 (T3) 2 CME  

Bloco 2  8 (T2) 2 CME  

Bloco 3  6 (T3) 2 CME  

Bloco 4  8 (T2) 2 CME  
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Bloco 5  8 (T2) 2 CME  

Bloco 6  6 (T3) 2 CME  

Bloco 7 1975 16 (T0) 2 CME  

Quinta da Marinha - Bloco 4 (PER) 1994 48    

Bloco A  24 3 CME  

Bloco B  24 3 CME  

PER de Silvalde 2003/2006 53    

Bloco A  30 4 CME 2(comércio) 

Bloco B  23 4 CME Sala Cond. 

Fonte: Câmara Municipal de Espinho – Divisão de Planeamento Estratégico 

* Propriedade do IHRU - Fonte: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9687 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9687
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Anexo II 

 Habitação Unifamiliar Municipal no Concelho de Espinho  

Freguesia/ Bairro-Habitação Nº de Fogos Tipologia Localização 

Anta    

Habitações Unifamiliares 2 T2 Rua da Divisão 

Hab. Rua da Ponte de Anta, 197 1 T3 Rua da Ponte de Anta 

Espinho    

Ilha de Ramos 6 T2 Trav. Rua 5 

Bairro da Santa Casa da Misericórdia  12 T3 Ruas Nº 2, 4, 31 e 33 

Habitação Unifamiliar  1 T2 Rua 16, 5 

Habitações Unifamiliares  Nº 633 a 635 3 T2 Trav. Rua 5 

Paramos    

Habitação Unifamiliar 1 T3 Rua Nova 

Silvalde    

Habitação Unifamiliar 1 T2 Rua do Pinhal Novo 

Habitações Unifamiliares  3 2T2+1T1 Rua do Novo 

Habitações Unifamiliares  6 3T2+3T3 Rua de Barros (Z. Industrial) 

Fonte: Câmara Municipal de Espinho – Divisão de Planeamento Estratégico 
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Anexo III 

Empreendimentos Municipais de Habitação Social no concelho de Espinho (PER)   

 

Freguesia/Designação 

do Empreendimento 

Nº de 

Fogos 
Nº de Fogos por Tipologia 

Total T0 T1 T2 T3 T4 
T4 

Duplex 

ANTA        

PER Ponte de Anta 84   48 36   

Bloco 1 28   16 12   

Bloco 2 14   8 6   

Bloco 3 14   8 6   

Bloco 4 14   8 6   

Bloco 5 14   8 6   

GUETIM        

PER - Guetim 22  6 10 6   

PARAMOS        

Conjunto 

Habitacional da 

Quinta 

 

160 

 

18 

 

 

 

79 

 

40 

 

11 

 

12 

Bloco A 22 2  11 7  2 

Bloco B 52   23 12 11 6 

Bloco C 26   14 8  4 

Bloco D 24 4  13 7   

Bloco E1 18 6  9 6   

Bloco E2 18 6  9 3   

SILVALDE        

Quinta da Marinha  

(Bloco 4) 
48   18 24 6  

Bloco A 24   6 12 6  

Bloco B 24   12 12   

PER de Silvalde 53  3 29 20 1  

Bloco A 30   16 14   

Bloco B 23  3 13 6 1  

Total 367 18 7 183 129 24 6 
Fonte: Câmara Municipal de Espinho – Divisão de Planeamento Estratégico 
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Anexo IV 

Alojamentos clássicos de Residência Habitual segundo o Regime de Propriedade e Forma 

de Arrendamento  

Freguesias 
Ocup.  Proprietário 

Contrato c/ prazo 

certo 

Contrato duração 

indeterminado 

Contrato renda 

social ou apoiada 
Sub-arrendamento Outra situação 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Anta 2376 2437 168 225 383 556 235 187 12 8 116 343 

Espinho 2211 2381 294 411 1008 1012 23 2 51 11 167 337 

Guetim 376 302 18 11 69 60 3 12 3 4 8 94 

Paramos 828 752 41 40 248 187 3 86 7 2 40 146 

Silvalde 1485 1270 109 140 611 516 3 85 3 9 81 305 

Município 7276 7142 630 827 2319 2331 267 372 76 34 412 1225 

Fonte: INE , Recenseamentos Gerais da População, 2001 e 20111 
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Anexo V 

Grupos da classificação portuguesa de profissões (CPP 2010) 

GRANDE GRUPO SUB-GRANDE GRUPO 

3 - Técnicos e profissões de 

nível intermédio 

34 - Técnicos de nível intermédio dos serviços 

jurídicos, sociais, desportivos, culturais e similares 

4 - Pessoal administrativo 42 - Pessoal de apoio direto a clientes 

5 - Trabalhadores dos serviços 

pessoais, de proteção e 

segurança e vendedores  

51 - Trabalhadores dos serviços pessoais 

52 - Vendedores 

53 - Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 

 

6 - Agricultores e 

trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da 

floresta 

63 - Agricultores, criadores de animais, pescadores, 

caçadores e colectores, de subsistência 

7 - Trabalhadores qualificados 

da indústria, construção e 

artífices 

71 - Trabalhadores qualificados da construção e 

similares, exceto eletricista 

72 - Trabalhadores qualificados da metalurgia, 

metalomecânica e similares 

75 Trabalhadores da transformação de alimentos, da 

madeira, do vestuário e outras indústrias e artesanato 

9 - Trabalhadores não 

qualificados 

91 -Trabalhadores de limpeza 

93 - Trabalhadores não qualificados da indústria 

extractiva, construção, indústria transformadora e 

transportes 

94 - Assistentes na preparação de refeições 

95 - Vendedores ambulantes (excepto de alimentos) e 

prestadores de serviços na rua 

96 - Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços 

elementares 
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Anexo VI  

 Conjunto Habitacional da Ponte de Anta 

 

 
http://globalfind.global parques.pt – 6.04.2013 
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Anexo VII 

Conjunto Habitacional da Quinta – Paramos 

 

 
Fonte: http://globalfind.global parques.pt - 6.04.2013 
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Anexo VIII 

 

               Jornal Defesa de Espinho, 28 de Janeiro de 1945, Nº 670, Série IV; Ano XIII 
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Anexo IX 

 

Jornal Defesa de Espinho, 8 de Abril de 1945, Nº 680, Série IV; Ano XIV 
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Anexo X 

Jornal Defesa de Espinho, 2 de Setembro de 1945; Nº 701; Série IV; Ano XIV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo XI 

Jornal Defesa de Espinho, 20 de Fevereiro de 1976; Nº 2289; Ano 45 
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Anexo XII 
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Jornal Defesa de Espinho, 19 de Novembro de 1976; Nº 2328 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII 
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Jornal Defesa de Espinho, 14 de Janeiro de 1977, Nº 2336, Ano 45 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

AnexoXIV 
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Jornal Defesa de Espinho, 26 de Maio de 1978; Nº 2407; Ano 47 
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Anexo XV 

Jornal Defesa de Espinho, 11 de Maio de 1979; Nº 2457; Ano 48 
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Anexo XVI 

 

Jornal Defesa de Espinho, 15 de Fevereiro de 1980; Nº 2498; Ano 48, p.1 e p.6 
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Anexo XVII 

Jornal Defesa de Espinho, 24 de Março de 1983; Nº 2660; Ano 51 
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Anexo XVIII 

19 de Julho de 1984; Nº 2729; Ano 52 
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Anexo XIX 
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Anexo XX 

Jornal Defesa de Espinho, 23 de Maio de 1996, Ano 64, Nº 3347, p.1 e última 
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SIGLAS 

ADCE – Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho 

AML – Área Metropolitana de Lisboa 

AMP – Área Metropolitana do Porto 

CAR - Programa de casas pré-fabricadas. 

CDHS - Contratos de Desenvolvimento para Habitação 

CME – Câmara Municipal de Espinho 

DASIS – Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde 

FAIH – Fundo de Apoio ao Investimento Habitacional 

FFH – Fundo Fomento de Habitação 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

IAJ – Incentivo ao Arrendamento por Jovens 

IGAPHE – Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado 

IHRU – Instituto para a Habitação Reabilitação Urbana 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INH – Instituto Nacional de Habitação 

IORU – Intervenção Operacional Renovação Urbana 

NRAU – Novo Regime do Arrendamento Urbano 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PEH – Plano Estratégico de Habitação 

PER - FAMÍLIAS. 

PER – Programa Especial de Realojamento 

PROHABITA – Programa de Financiamento para acesso à Habitação 

RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 

RECRIPH – Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de 

Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal 

REHABITA – Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas 

SAAL – Serviço de Apoio Ambulatório Local 

SOLARH – Programa de Solidariedade de Apoio à Recuperação de Habitação  
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