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Resumo 
 

A ONU estimou que 80% da população mundial viverá em cidades em 2030 e que em 2050 

existirão mais 2.5 biliões de pessoas no mundo. A globalização e o desenvolvimento 

tecnológico são alguns dos muitos factores que contribuíram para este crescimento 

urbano. Contudo, este crescimento não trouxe só benefícios à população, por vezes, não 

existe um controlo adequado da explosão demográfica nas cidades nem um 

planeamento suficiente o que resulta numa acentuada pressão populacional. Esta pressão 

reflete-se num desenvolvimento urbano sem regras e com problemas graves de habitação 

que afecta a qualidade de vida dos cidadãos. Em Portugal, as carências habitacionais 

acentuaram-se bastante com o regresso dos “retornadas” das antigas colónias 

portuguesas. Não houve organização suficiente que satisfizesse a elevada procura que, 

como consequência intensificou o desenvolvimento de um mercado paralelo:  aumento 

de habitações clandestinas e propagação de bairros de lata. 

Nesta dissertação analisaram-se conceitos de “pobreza” e “exclusão social” de modo a 

introduzir as áreas urbanas degradadas a fim de as conceptualizar e entender as suas várias 

tipologias e características. Foi definida uma programação de um Centro de Apoio Social 

como forma de contribuir nestas áreas degradadas e no final deste trabalho aplicou-se 

esta programação num caso de estudo, no Bairro da Quinta da Princesa, por ser uma área 

urbana que poderia beneficiar deste equipamento colectivo. 

Enquanto que a pobreza nos países em desenvolvimento se expressa pelo elevado número 

de bairros de lata, nos países desenvolvidos expressa-se através dos sem-abrigo e subúrbios 

degradados. A grande procura de habitação aumentou o movimento clandestino que se 

diferencia de duas formas: a construção clandestina e o caso mais extremo dos bairros de 

lata. Enquanto as construções clandestinas podem ter condições e qualidade adequadas 

aos olhos da sociedade, os bairros de lata surgem de forma espontânea, com construções 

precárias e frágeis. Foram consideradas três tipologias de habitats urbanos degradados 

que procuram ligar várias situações de difícil resolução como a sobrelotação habitacional 

e o desemprego: o habitat clandestino e espontâneo, os bairros sociais e os prédios, 

moradias e propriedades privadas com ausência de manutenção. 

De forma a contribuir para melhores condições aos residentes, foi proposto um processo de 

programação, como uma ferramenta, para apoiar o planeamento de um Centro de Apoio 

Social que possa ser projectado em qualquer área urbana marginal em Portugal. De modo 

a testar este processo, usou-se o Bairro da Quinta da Princesa, em Amora, como caso de 

estudo que resultou num conjunto de indicações úteis para um plano posterior.  

 

 

Palavras chave: Pobreza, Áreas degradadas, Centro de apoio social 
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Abstract 
 

ONU has estimated that 80% of the world population will live in cities in 2030 and in 2050 there 

will be a growth of more than 2.5 billions people in the world. The globalization and the 

technology development are some of the many factors that contribute to this urban growth. 

However, this growth will not bring only benefits to the population, because sometimes it 

doesn’t exist an appropriate control, neither enough planning of the demographic increase 

which result in a big population pressure. This pressure reflects on an urban development 

without rules with an accentuated habitational problem that affect the citizens quality of 

life. In Portugal, the lack of dwellings increased a lot with the independence of the 

Portuguese colonies and the return of the population that lived there. There was not enough 

planning and organization that fulfilled the high housing demand which led to an 

intensification of the development of a parallel market: the increase of clandestine housing 

and the spread of slums. 

In this thesis, it was analysed concepts of “poverty” and “social exclusion” to introduce and 

conceptualize urban degraded areas and understand its typologies and characteristics. 

After that It was determined a programming of a Social Aid Center in order to contribute in 

that kind of areas and, in the end of this work, this programming was applied in a case study, 

the “Quinta da Princesa” neighbourhood, for being an urban area that could benefit of this 

collective equipment.    

While poverty in developing countries manifests with the high number of slums, in developed 

countries it manifests with homeless people and degraded neighbourhoods. The high 

housing demand increases the clandestine movement and the number of slums. While 

clandestine houses can have adequate conditions and quality to the eyes of the society, 

slums arise spontaneously and have precarious and fragile constructions. It was taken in 

consideration three different typologies of urban degraded habitats which try to connect 

some hard resolution situations like overcrowding houses and unemployment: The 

spontaneous and clandestine habitats, the social housing and all kind of degraded 

buildings, houses and private properties. 

In order to improve community conditions, it was proposed a process of programming as a 

tool to support the planning of a Social Aid Center that could be designed in any urban 

degraded area in Portugal. To test the process, it was used the “Quinta da Princesa” 

neighbourhood, in Amora, as a case study that, as result, led to some useful directions for a 

future plan. 

 

 

Key words: Poverty, Degraded areas, Social Aid Center 
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Capítulo 1 | Introdução 
 

1.1 Justificação  
 
O nosso planeta urbanizou-se e continua em permanente mudança, tanto nos países mais 

desenvolvidos como nos menos desenvolvidos. As cidades são lugares cheios de 

oportunidades e “o lugar onde os seres humanos encontram satisfação para as suas 

necessidades básicas e bens públicos essenciais. Onde vários produtos podem ser 

encontrados em suficiência e serem utilizados de forma proveitosa. As cidades são também 

onde as ambições, aspirações e outros aspectos imateriais da vida são realizados, 

proporcionando satisfação e felicidade, e aumentando as perspectivas de bem-estar 

individual e colectivo” (UN-HABITAT, 2012, 10). 

Esta procura de novas oportunidades na cidade, tanto a nível de trabalho como de 

melhores condições de vida, trouxeram um grande aumento populacional nestes espaços 

urbanos e, segundo a ONU, esta explosão demográfica tem o seu lado negativo. Nem 

sempre existe controlo adequado das entidades responsáveis na gestão e projecto urbano, 

assim como nem sempre o crescimento controlado no meio urbano é acessível a toda a 

população. Muitas vezes o desenvolvimento urbanístico acontece sem qualquer regra e 

planeamento integrado com o resto da malha urbana, que resulta em insustentabilidade 

e ruptura urbana (Garcia, 2013). 

Enquanto a vida é um mundo de oportunidades aliciantes para uns, para outros é uma 

constante luta com os diversos problemas e desafios do quotidiano. Tal como Ravalli et al. 

(2007) constataram, um terço da população urbana mundial é pobre. Assim, do lado da 

pobreza urbana ergue-se um conjunto de limitações, não só a nível financeiro, como 

também na oferta de emprego, no acesso à educação e até na habitação (BAKER, 2008). 

Segundo estimativas da UN-HABITAT (2009), em 1990 quase metade da população urbana 

em países em desenvolvimento vivia em áreas degradadas. Em 2001, existiam cerca de 924 

milhões de pessoas a morar em bairros de lata por todo o mundo (UN-HABITAT, 2003). Em 

2005 essa proporção diminuiu para 36% e em 2010 diminuiu para 32%, ou seja, cerca de um 

terço da população mundial (UN-HABITAT, 2010).  

Entre 2000 e 2010, deverão ter saído 227 milhões de pessoas das condições de bairros de 

lata (UN-HABITAT, 2010). Contudo, de acordo com os relatórios sobre os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (OCD), “embora se tenham registado melhorias nos bairros de 

lata do mundo inteiro, a actual crise da habitação e da energia poderá abrandar o ritmo 

dos progressos nas regiões em desenvolvimento e, em alguns casos, inverter tendências 

positivas“ (2009: 47). 

A qualificação de áreas urbanas degradadas em Portugal requer uma reflexão 

aprofundada para tentar reduzir os problemas da atualidade. Como Bettencourt (2011) 

afirma, apesar das recorrentes chamadas de atenção, muitas das alterações requeridas 
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não foram conseguidas. Há espaços precários que tendem a consolidar-se mantendo as 

mesmas limitações construtivas e também espaços temporários que involuntariamente se 

tornam permanentes por ausência de vontade ou capacidade de os substituir. A 

comunidade afetada pouco pode fazer para reverter a sua situação e não pode ser 

esquecida por ter menos rendimentos e bens, portanto, precisam de apoio externo seja 

social, de reabilitação ou legislativo de forma a melhorar as suas condições. Apesar de 

muitas vezes esquecidas, ainda existe um número considerável de áreas degradadas a 

precisar de apoio em Portugal por isso, intervir nestas áreas urbanas degradadas em 

Portugal torna-se um dos campos essenciais a trabalhar para se conseguir alcançar bons 

resultados na comunidade.  

Nos últimos anos tenho me apercebido da grande quantidade de catástrofes, problemas 

e pobreza que afeta o nosso mundo, seja através dos media, das visitas a alguns locais ou 

até em conversas informais com amigos e desconhecidos. É nosso dever como cidadãos 

preocuparmo-nos em fazer a nossa parte para a sua redução ou mitigação. Nos dias de 

hoje, as revoluções parecem ser constantes e a vontade de fazer o mundo avançar é 

enorme, mas é desconcertante e preocupante que ainda não tenha havido uma 

revolução no combate à pobreza existente e em formas de melhorar as condições de vida 

no seio das populações mais empobrecida. Entristece-me o facto de haver conhecimento 

e tecnologia suficientemente avançado para um maior combate da pobreza, mas poucas 

vezes considerada uma prioridade a encarar devido a outros interesses. 

Com a dissertação tive a oportunidade de escolher um tema que estivesse associado a 

estas questões e relacioná-la com a arquitetura e urbanismo de forma a entender melhor 

os problemas que ocorrem no nosso país e tentar dar o meu contributo a quem mais 

precisa.  

Em Portugal não se encontram situações tão graves de pobreza com acontece outros 

países, caso de parte dos países africanos, mas existem questões a outros níveis que 

também devem ser tomadas em atenção. Nesta dissertação focou-se sobretudo as áreas 

urbanas degradadas e informais, temporárias e precárias. São estes espaços a necessitar 

de auxílio que me motivaram a escolher este tema com intuito de saber que no final deste 

trabalho contribuí para a promoção da qualidade de vida dos residentes desses espaços. 

De modo a contribuir para a melhoria destas áreas urbanas degradadas, foi proposta uma 

ferramenta de apoio, um processo de programação, para auxiliar no planeamento de um 

equipamento colectivo, na forma de um Centro de Apoio Social, em qualquer área 

degradada em Portugal. 
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1.2 Objetivos 
 

Existem dois objetivos gerais desta dissertação: reflexão e conceptualização sobre áreas 

urbanas degradadas e contributo para estes espaços com um processo de programação 

para um planeamento posterior de um projecto de um Centro de Apoio Social a fim de 

auxiliar comunidades com maiores dificuldades e necessidades. 

Tal como Vital (1948) afirma, a habitação deve proteger a família e assegurar as condições 

necessárias para satisfazer as suas necessidades a nível intelectual, cívico e social. A família 

é a célula de toda a sociedade e a habitação o espaço onde ela se reproduz. Devido ao 

desenvolvimento e transformação das cidades, o problema habitacional intensifica-se e a 

população mais vulnerável vê-se negada das condições mínimas da habitabilidade 

(Francisco, 2014).  

Como referido pela UN-HABITAT (2003) os assentamentos informais, originados pelos 

processos rápidos de urbanização, detêm elevados níveis de população pobre e as piores 

condições de habitação e infraestrutura. Integrar estas áreas degradadas na cidade 

formal significa assegurar condições salubres de habitação aos utilizadores do espaço 

urbano (Francisco, 2014). Tendo isto em consideração, uma reflexão e conceptualização 

sobre áreas urbanas degradadas torna-se essencial para entender a situação habitacional 

menos favorecida em Portugal. 

O significado de pobreza e as suas características variam de sociedade para sociedade. 

A pobreza nos países desenvolvidos da Europa é diferente da pobreza do terceiro mundo 

(Pereira, 2009). Como objectivos específicos irei começar com uma análise do conceito 

“pobreza” e de “exclusão social” em países desenvolvidos de forma a enquadrá-las com 

a população mais desfavorecida que reside em áreas degradadas em Portugal. 

Os espaços públicos desempenham um papel fundamental na estruturação do território 

(Pinto et al., 2008). Por isso, é muito importante que o seu planeamento seja suportado por 

linhas orientadoras, baseadas em dimensões e parâmetros, que auxiliem a concepção do 

projecto e que garantam uma adequada localização em prol de um território mais ligado 

e coerente. 

Para que cada proposta seja a mais adequada e coesa possível com a envolvente, as 

características de cada Centro de Apoio Social variam com cada local e comunidade. 

Por esta razão, é necessário caracterizar os diversos espaços, bem como o equipamento 

colectivo, onde se podem realizar os diversos programas e eventos. 
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1.3 Hipóteses de partida 
 

As hipóteses ajudam a encaminhar o trabalho de investigação científica na problemática 

a estudar. Elas não só fornecem critérios a investigar como também um suporte para a 

seleção de dados pertinentes. Segundo Marconi e Lakatos, a construção das hipóteses são 

suposições que antecedem “a constatação dos factos e têm como característica uma 

formulação provisória; devem ser testadas para determinar a sua validade” (2002:28). As 

que considero ser mais pertinentes para esta dissertação são: 

Hipótese 1: 

A pobreza expressa-se de forma diferente dependendo do grau de desenvolvimento de 

cada país 

Hipótese 2: 

As áreas degradadas em Portugal têm em comum os poucos recursos e marginalização 

com a envolvente. 

Hipótese 3: 

Justifica-se um processo de programação para projectar um Centro de Apoio Social em 

áreas degradadas com espaços que disponibilizem serviços de apoio à comunidade. 

1.4 Metodologia 
 
Para um melhor entendimento sobre as áreas urbanas degradadas foi feita uma revisão 

bibliográfica geral e posteriormente uma revisão mais específica, de artigos científicos e 

outros trabalhos relacionados com a problemática bem como de dados estatísticos e livros 

que se enquadraram nas temáticas em estudo. Todos estes recursos foram essenciais para 

a elaboração deste trabalho porque vários autores já se debruçaram anteriormente sobre 

temas semelhantes e ajudaram-me a reflectir e contextualizar este tópico. 

De modo a introduzir a análise de áreas degradadas, foi feito um estudo prévio da pobreza 

e exclusão social por serem conceitos muito associados a estas áreas e devido à 

importância de conhecer o quotidiano da população que habita estes espaços informais 

bem como, a situação em que muitas famílias se encontram.  

Esta revisão procurou analisar conceitos e teorias relevantes e permitiu aprofundar o estudo 

sobre o tema fazendo o ponto de situação sobre o que já tem sido analisado e estudado. 

Para a realização do planeamento da proposta foi feita também uma revisão bibliográfica 

de artigos científicos, de normas de programação de equipamentos e de trabalhos de 

investigação já realizados com informação relevante para a minha dissertação. De forma 

a conhecer melhor a área selecionada para o caso de estudo, foi realizado um trabalho 

de campo no local e houve conversas com o representante das Junta de Freguesia de 

Amora e com residentes do bairro. 



| 5 
 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Após a recolha e tratamento de informação, a dissertação foi desenvolvida em diferentes 

fases: 

Capítulo 1 – Introdução, composta por uma justificação do tema abordado, pelos vários 

objectivos a alcançar, pelas várias hipóteses de partida definidas, pela metodologia 

aplicada durante todo o processo e pela organização de todo o trabalho. 

Capítulo 2 – Fragilidade social como impulsionador, onde são analisados vários conceitos 

como a “pobreza” e a “exclusão social” de forma a enquadrá-los com a população mais 

desfavorecida que reside em habitações precárias, principalmente a portuguesa. 

Capítulo 3 - Áreas urbanas marginais, onde se faz uma conceptualização destas áreas, um 

estudo da sua forma e dos seus conceitos, das suas diferentes tipologias e respectivas 

características. Neste enquadramento teórico há uma contextualização das realidades e 

condições precárias vividas nestes locais.  

Capítulo 4 – Centro de apoio social: exercício de programação, que serve de resposta a 

alguns problemas analisados no capítulo anterior. Encontra-se aqui a definição deste 

equipamento, analisa-se a importância de fazer uma programação para esta proposta, 

quais as dimensões e parâmetros essenciais a considerar, uma caracterização dos espaços 

possíveis de planear no Centro de Apoio Social e por fim, explica-se como usar a 

programação definida. 

Capítulo 5 – Casos de estudo, onde se aplica a programação da proposta numa área de 

intervenção específica, localizada no Seixal. Justifica-se a escolha deste local, explica-se 

como são constituídos os seus aglomerados habitacionais, a situação dos residentes, as 

relações da comunidade entre si e com o exterior. Investiga-se a envolvente de acordo 

com as orientações sugeridas no processo de planeamento e confronta-se com os critérios 

de modo a obter indicações úteis de planeamento. 

Capítulo 6 – Conclusão, onde se faz uma breve contextualização dos conteúdos e se 

apresentam os resultados principais. Mostra-se também a confrontação desses resultados 

com os objectivos e hipóteses de partida definidos no início deste trabalho e são 

apresentadas propostas de desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 | Fragilidade Social como Impulsionador 
 

Até ao início do século XX, os políticos e os teóricos nunca deram muita atenção à pobreza 

porque esta era considerada normal na evolução da sociedade moderna. Por não se 

considerar uma anomalia, não se justificava a intervenção por parte da sociedade no seu 

todo como do Estado. Pobreza era somente vista como a ausência de riqueza e de bens. 

Julgava-se que os países ricos estavam isentos do fenómeno pobreza por este ser resolvido 

com um considerável crescimento económico e acções compensatórias de assistência 

(Pereira, 2009). 

Neste capítulo aborda-se a origem do conceito “pobreza” e “exclusão social” bem como 

da forma como estão relacionados e impulsionam o desenvolvimento de áreas marginais. 

Pretende-se enquadrar temas relacionados com a população mais desfavorecida, como 

o seu rendimento e despesas, o seu papel no mercado de trabalho e as condições sociais, 

os níveis de instrução e formação profissional e a relação que existe com os vizinhos. Vão 

ser abordadas a pobreza urbana, o crescimento urbano, o êxodo rural e a implantação de 

habitações que posteriormente vão introduzir as diversas tipologias de áreas degradadas. 

A pobreza pode-se verificar no irregular e baixo rendimento, na falta de saneamento e 

água potável, nas condições precárias habitacionais, no acesso debilitado aos cuidados 

de saúde e à educação, na exclusão e na discriminação social. Estes factores tornam as 

comunidades afectadas muito vulneráveis ao ciclo de vida e aos riscos naturais e 

económicos. Pobreza pode manifestar-se através da falta de oportunidades de vida, 

determinadas maioritariamente pela falta de acesso aos sistemas de saúde e educação, 

que são analisadas e permitem avaliar o nível de pobreza, sobretudo da pobreza de 

capacidades, através do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). As capacidades ausentes em algumas 

populações, são essenciais de modo a imprimir-lhes aptidões e competências que possam 

melhorar as suas condições de vida (Garcia, 2013). 

A pobreza pode ser diferenciada por três tipos: absoluta, relativa e extrema. 

A pobreza absoluta quando os níveis de pobreza se encontram abaixo dos padrões de 

subsistência. Associado muitas vezes a famílias e indivíduos a receber o ordenado mínimo, 

segundo a Declaração das Nações Unidas na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento 

Social (1995), realizada em Copenhaga, esta é “uma condição caracterizada por uma 

grave privação de necessidades humanas básicas, como alimentos, água potável, 

instalações sanitárias, saúde, residência, educação e informação. Isto depende não só do 

rendimento, mas também do acesso aos serviços”. 

A pobreza relativa quando está relacionada com o padrão de vida geral de uma 

sociedade (Pereira, 2009). É relativa à proporção de famílias ou indivíduos que vivem em 

condições mais precárias do que as do conjunto da sociedade (UN-HABITAT, 2003). 
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A pobreza extrema é definida pelo consumo diário de 1 a 2 dólares, que significa viver à 

beira da subsistência. Apesar que ainda existir, esta realidade está a reduzir-se com o 

tempo, devido à formalização do mundo desenvolvido através da sua inclusão no primeiro 

Objectivo da Declaração do Milénio (2000). 

É nos países em desenvolvimento que a pobreza é mais frequente, embora também exista 

noutras regiões. Nos países desenvolvidos expressa-se mais através dos sem-abrigo e dos 

subúrbios pobres e degradados enquanto que nos países do Terceiro Mundo é 

apresentada em grande escala nos bairros de lata que têm uma relação muito forte com 

a pobreza e reforçam-se mutuamente, apesar da sua relação não ser sempre directa ou 

simples (UN-HABITAT, 2003). 

O conceito de pobreza absoluta foi inicialmente aplicado por Charles Booth e Seebohm 

Rowntree em Inglaterra nos finais do século XIX (Costa, 1984). Rowntree definiu a pobreza 

como a “despesa mínima necessária à manutenção da saúde meramente física” (1901). 

Neste conceito, a pobreza é apenas definida por dois factores: rendimento e subsistência. 

Rowntree sentiu necessidade de alargar o conceito em 1936 com referências a 

necessidades sociais e culturais porque se apercebeu que o seu conceito inicial estava mal 

adaptado à nova realidade do bem estar das famílias que a industrialização trouxe. Apesar 

da introdução de alguns parâmetros culturais, o conceito de pobreza de Rowntree é 

absoluto, logo limitado, principalmente em grandes aglomerados urbanos dos países 

“desenvolvidos” e “em vias de desenvolvimento” dado que estas sociedades se 

caracterizam por um conjunto de sistemas sociais, como da educação, saúde e justiça, 

que não são consideradas na pobreza absoluta (Costa, 2001). 

Foi em 1979 que Peter Townsend propôs um conceito de pobreza mais amplo que os 

anteriores. O autor tem uma abordagem baseada na privação relativa a partir de duas 

dimensões cumulativas: a recursos insuficientes e a exclusão dos costumes da sociedade 

em que a família ou o indivíduo se inserem. “Os seus recursos (dos pobres) ficam tão 

seriamente abaixo dos controlados pelo indivíduo ou família médios, que eles são de facto 

excluídos dos padrões de vida, costumes e actividades correntes” (Townsend, 1979: 31). 

Para Townsend, o limiar de pobreza não é definido por um conjunto de recursos 

quantificados de um rendimento, mas sim por referência a uma situação dinâmica e de 

auto-suficiência que não se alteram com aumento de rendimento num momento posterior. 

Tanto o sistema educativo, como o acesso ao sistema de saúde e de uma alimentação 

equilibrada na infância, pertencem ao conjunto de dimensões que definem o padrão de 

bem estar na sociedade dos países “desenvolvidos” e, quando ausente, devem ser 

quantificados nos níveis de pobreza. O autor afirma que “Indivíduos, famílias e grupos 

podem dizer-se estar em situação de pobreza quando carecem dos recursos para obter o 

tipo de alimentação, participar nas actividades e ter as condições de vida e conforto que 

são habituais, ou pelo menos amplamente encorajadas, ou aprovadas, nas sociedades a 
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que pertencem. São, com efeito, excluídos dos padrões de vida ordinários, costumes e 

actividades” (Townsend in Monteiro, 2004: 21). 

Em Portugal, Manuela Silva foi a pioneira a apresentar a definição do conceito de pobreza 

com referência à realidade portuguesa e defende que a pobreza absoluta é insuficiente e 

aponta alguns indicadores, em alternativa ao rendimento e despesa, que podem 

quantificar a pobreza com mais algum rigor (Costa, 2001). 

Segundo Alves, a pobreza representa uma privação do direito básico de cada indivíduo 

participar plenamente na vida social, económica, cultural e política da comunidade em 

que se insere. A população pobre vê-se excluída de diversos mercados devido à ausência 

de recursos que a população menos pobre não revela. Esta população tem acesso 

limitado a várias instituições políticas e judiciais e investem pouco em bens ativos que 

poderiam melhorar o seu rendimento no futuro, com destaque o capital humano como a 

educação e a experiência. Para além disso, esta exclusão social tende a ser transmitida 

entre gerações o que torna o ciclo de pobreza difícil de desfazer (2009). 

O consenso resume-se às duas dimensões fundamentais: dos recursos e das necessidades 

existentes bem como nas variáveis e procedimentos utilizados para identificar os pobres. 

Importa notar que a privação de recursos é uma importante determinante da pobreza 

multidimensional (Berthoud and Zantomio, 2008) que se centra em questões como o acesso 

não adequado a habitação, educação, saúde e justiça, bem como a vulnerabilidade 

individual de necessidades humanas essenciais.  

 

2.1 Exclusão social e pobreza 
 

O fenómeno de exclusão social não é apenas uma questão de rendimento. Encontra-se 

também ligado à precaridade laboral, ao desemprego de longa data, à baixa 

qualificação, problemas familiares e a problemas de saúde. Está também relacionada com 

os cidadãos que estão em desvantagem em comparação a outros cidadãos, e que não 

são capazes de garantir os seus direitos sociais, não tendo direito por isso ao pleno exercício 

da sua cidadania (Pereira, 2009). Assim, “estar em situação de exclusão, não é ser um “não-

membro” da sociedade, mas tendencialmente considerado “não-cidadão”, isto é, um 

membro da sociedade a quem foram retirados objectivamente, direitos de cidadania” 

(Capucha, 1998: 20).  

O conceito de exclusão social foi proposto em 1974 em França por René Lenoir que definiu 

a exclusão social “como a inadaptação social dos indivíduos que cresce, sob diferentes 

formas, em contraste com a prosperidade do país” (1974: 40). Costa diz que este conceito 

é mais recente que o da pobreza e a sua definição foi muito difundida no fim dos anos 80 

e início dos anos 90 devido aos diferentes discursos, grande parte por políticos e intelectuais. 

Com o passar do tempo, a expressão “exclusão social” tornou-se num conceito de forma 

a designar um conjunto de teorias interligadas (2001).  
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Houve um grande avanço nos estudos científicos dedicados à exclusão social na segunda 

metade da década de noventa. O termo passou a designar “um conjunto de situações 

que se caracterizam pelo processo de ruptura dos laços sociais com origem em 

mecanismos socioeconómicos, alguns próprios da sociedade contemporânea”. Trata-se 

de um conceito que não implica a referência a algum autor em particular, pois pretende 

conjugar as várias propostas conceptuais da exclusão social (Costa, 2001). 

A pobreza não representa apenas insuficiência de recursos económicos pois também é 

uma das dimensões principais da exclusão social. Para Pereirinha, “o conceito de pobreza, 

analisado enquanto situação de escassez de recursos de que um individuo ou família, 

dispõem para satisfazer necessidades consideradas mínimas, acentua o aspeto distributivo 

do fenómeno (a forma como os recursos se encontram distribuídos entre os indivíduos e/ou 

famílias na sociedade). Já o conceito de exclusão social acentua os aspetos relacionais do 

fenómeno, quando encaramos este conceito enquanto situação de inadequada 

integração social” (1992: 170). 

Nas sociedades modernas ocidentais, pobreza e exclusão reforçam-se mutuamente e são 

consequências de uma multiplicidade de factores económico, sociais, culturais, ambientais 

(Pereira, 2009). A exclusão do mercado de trabalho gera pobreza e esta impede o acesso 

a bens e a serviços socialmente relevantes como a habitação, a saúde e o lazer. Um 

excluído será aquele que não se identifica socialmente nos ambientes que o rodeiam 

(família, trabalho, comunidade) e torna-se excluído das relações sociais com o mundo 

(Rodrigues, 1999). 

Segundo Rodrigues, é possível identificar várias categorias sociais desfavorecidas 

vulneráveis à exclusão social devido ao acumular de vários “handicaps” (rutura familiar, 

carência de habitação, isolamento social, exclusão do mercado, baixos níveis de 

rendimento, fraca participação social e política, etc.) e diferentes graus de 

desfavorecimento que se traduzem em modos de vida e cultura específicas. Estas 

categorias são: 

 Idosos, nomeadamente os marcados com baixos recursos e baixas pensões, pela 

solidão e desintegração familiar; 

 População rural pobre, devido às baixas rentabilidades das atividades tradicionais. 

 Assalariados, com fracas qualificações; 

 Desempregados de longa duração, com dificuldades na reinserção no mercado 

de trabalho por falta de qualificações ficando sem fonte rendimento; 

 Minorias étnicas e culturais, com condições de vida precárias, com dificuldade em 

se integrarem socialmente e alvos de racismo e de exclusão social; 

 Famílias monoparentais, com privação de recursos económicos; 



| 10 
 

 Pessoas com deficiências, marcadas com uma baixa capacidade (e 

oportunidade) de emprego, uma acentuada dependência social e familiar e difícil 

integração social; 

 Jovens em risco, toxicodependentes e ex-toxicodependentes, detidos e ex-

reclusos, excluídos das principais instituições sociais como a família, escola e 

trabalho; 

 Sem abrigo, devido a diversas circunstâncias; 

 Trabalhadores de economia informal ou trabalhadores com empregos precários 

com rendimentos mínimos e insuficientes para a sustentação pessoal e da família. 

Para além destas categorias deve-se acrescentar: 

 Mulheres pela discriminação a vários níveis; 

 Jovens à procura do primeiro emprego, principalmente os que não possuem 

formação e qualificações profissionais (Rodrigues, 1999: 71-72). 

Segundo Bruto da Costa a exclusão social pode ser mais simplificada e dividida, 

conseguindo desta forma, reduzir os tipos de exclusão a partir das suas causas imediatas: 

1) De tipo económico. Trata-se fundamentalmente de “pobreza”, entendida como 

uma situação de privação múltipla, por falta de recursos e económicos. 

Normalmente as pessoas nesta condição possuem “más condições de vida, baixos 

níveis de instrução e qualificação profissional, emprego precário, etc” (2001: 21). 

2) De tipo social. Trata-se essencialmente sobre o domínio da quebra dos laços 

sociais, caracterizada por “privação de tipo relacional, pelo isolamento, por vezes 

associada à falta de auto-confiança e autonomia pessoal” (Costa, 2001:22). Como 

exemplo, temos os idosos que vivem na solidão. Este tipo de exclusão pode não ter 

qualquer relação com a falta de recursos e resultar sim do estilo de vida de 

familiares e amigos, da falta de mecanismos do Estado que apoiem neste sentido 

ou de uma cultura individualista. 

3) De tipo cultural. Este tipo de exclusão pode advir de factores de ordem cultural, 

como o racismo, a xenofobia “ou certas formas de nacionalismo que podem dar 

origem à exclusão social de minorias étnico-culturais” (Costa, 2001:21).  

Como é compreensível muitas vezes, estes tipos de exclusão social aparecem na prática 

sobrepostos numa análise mais profunda é possível constatar que uma forma de exclusão 

pode ser consequência de outra forma de exclusão (Costa, 2001). 
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2.2 Pobreza urbana 
 

Com a evolução do conceito de pobreza, houve uma progressiva desmultiplicação do 

conceito em várias dimensões de forma a enquadrar novas realidades associadas à 

pobreza. Deste modo, surgiu a pobreza urbana, como contraste da pobreza rural, que está 

muito ligada às situações de maior ou menor oportunidades, de acesso a mercados de 

trabalho, a direitos mínimos, a habitação e serviços. Nos meios mais urbanos, a pobreza 

mostra formas mais visíveis e extremas de exclusão e afecta diversos grupos sociais, 

reflectindo problemas associados a baixos rendimentos, precaridade no emprego e 

desemprego, situações de doença ou outros problemas sociais como a 

toxicodependência, o alcoolismo e a deficiência, e questões associadas à discriminação 

e segregação social (Rodrigues, 1999). 

Com o crescimento demográfico das últimas décadas, o número de pobres urbanos e a 

expansão das áreas informais vai continuar a aumentar, pelos menos durante os próximos 

30 anos (Francisco, 2014). Se, em países desenvolvidos, as democracias sociais do pós-

guerra atenderam, de certa forma, às necessidades habitacionais das suas populações, 

nos países subdesenvolvidos a pobreza urbana e consequente crescimento da 

informalidade continuam a ser grandes desafios (idem). 

Estudos em torno da pobreza urbana foram originados, na sua maioria, nos países 

ocidentais do Norte (houve estudos pioneiros de Booth em 1903 e de Davidson em 1988), 

onde grande parte da população vive em áreas urbanas desde a primeira metade do 

século XX.  

Como referido por Barbedo, algumas teorias explicam as causas deste fenómeno através 

da inferioridade de determinados indivíduos ou grupos sociais, justificando a perpetuação 

de uma patologia social. Outras teorias interpretam a pobreza urbana como resultado de 

uma pobreza injusta, estruturada sobre um sistema político e económico que discrimina 

grupos sociais desfavorecidos (Barbedo, 2007). 

Para melhor entendimento deste fenómeno urbano, é necessário entender os 4 factores 

de mudança do paradigma populacional: crescimento urbano, surgimento de áreas em 

declínio e despovoamento, a migração rural-urbana e a migração internacional (Garcia, 

2013). 

O crescimento urbano está relacionado com o crescimento populacional devido às 

migrações e crescimento interno, que por sua vez tem aumentado porque as cidades têm 

sido alvo de um enorme avanço tecnológico nas áreas de saúde que como consequência, 

resulta numa esperança média de vida superior e numa menor mortalidade infantil. Em 

busca de melhores condições, a urbanização é um factor que estimula a deslocação em 

massa para o meio urbano. 
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Figura 2: Em maio de 2016, vários ucranianos 
procuravam melhores condições de vida no exterior 
Fonte: https://sputniknews.com/europe/2016051 
41039613826-ukraine-jobs-migration/      

Figura 1: Vista aérea de Hong Kong 
Fonte: https://visualhunt.com/f/photo/1653254 
6873/ff4e9e9fa9/ 

Contudo, quando este crescimento não é controlado e vigiado por parte de entidades 

responsáveis pela gestão e planeamento territorial urbano, são geradas cidades enormes 

com a inexistência de uma visão estratégica a longo prazo que leva a muitas áreas urbanas 

se desenvolvam sem qualquer regra, carecendo muitas vezes de certos serviços, 

equipamentos e qualidade de edificado. Estas áreas insustentáveis podem resultar numa 

ruptura urbana e afectar a qualidade de vida, tanto das cidades que precisam de mais 

infraestruturas como dos seus habitantes que vivem em espaços desequilibrados. Segundo 

o relatório The State of the World Cities 2006-2007: “a pobreza urbana e desigualdade irá 

caracterizar muitas cidades no mundo em desenvolvimento e o crescimento urbano vai se 

tornar praticamente sinónimo de formação de bairros de lata em algumas regiões”. 

A migração busca “segurança física e económica, bem como uma melhor qualidade de 

vida: é um importante factor de condução à migração, tanto no interior dos países e entre 

fronteiras nacionais” (Pintasilgo, 1996), ou seja, as populações deslocam-se para as cidades 

com a intenção de encontrarem emprego, de modo a suportarem um estilo de vida mais 

digno que tinham no campo. Por outro lado, como resultado da elevada taxa de 

migração, surge a saturação dos mercados económicos que se traduzem na redução de 

emprego e não deixar outra alternativa aos recém chegados mais pobres de se 

estabelecerem em habitações insalubres como os bairros de lata ou outras habitações 

degradadas (Garcia, 2013). 

A migração internacional é mais recente devido à maior facilidade no sector dos 

transportes, teve inicio a partir da segunda metade do século XIX e foi impulsionada pela 

grave crise de fome, pobreza e dos conflitos armados nos países de origem. 

                                  

 

 

 

 

  

 

 

Quando chegam, no entanto, estas populações tem tendência a dirigirem-se a áreas da 

cidade onde se encontram pessoas com mesmas histórias e raízes porque é nas 

comunidades com a mesma componente étnica que se sentem mais acolhidos e com 

maior facilidade ao acesso de comunicação e serviços que no inicio parecem estranhos. 

Esta concentração de bairros étnicos sugere ser uma das razões da criação de bairros de 
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lata que resulta muitas vezes numa desvantagem urbana e social, uma vez que as áreas 

mais carentes das cidades são onde se observa um maior número de grupos étnicos (UN-

HABITAT, 2003). 

Como afirma Rodrigues, a pressão demográfica, associada à estrutura económica leva a 

uma grande procura de habitação em zonas mais centrais que tem efeitos negativos a 

nível do uso do solo, originando construções desordenadas e não planeadas que se traduz 

em carência de infraestruturas e equipamentos essenciais que vão afetar a qualidade de 

vida e do ambiente (1999). Concluindo, pobreza urbana corresponde a uma certa 

desintegração social e a um isolamento em relação ao contexto urbano envolvente. 

 

2.3 Pobreza em Portugal 
 

A Área Metropolitana de Lisboa nas últimas décadas do século XX sofreu fenómenos de 

suburbanização e sucessivos fluxos de imigrantes, muitos deles com fracos recursos 

económicos e com dificuldades em arranjar uma habitação digna (Mendes, 2008). Após o 

25 de Abril acentuam-se necessidades habitacionais devido a grande aumento da procura 

por parte dos “retornados” das ex-colónias e do crescimento populacional dos grandes 

centros urbanos. Nem o sector privado nem o Estado conseguiram dar resposta eficaz a 

esta procura crescente e como resultado, os preços das habitações subiram e tornam-se 

incompatíveis para a maioria da população (Matos, 1987). 

O aumento de procura de habitação, incapaz de ser satisfeita pelo mercado formal de 

habitação privada e habitação social, resulta num aumento de carências e no 

desenvolvimento de um mercado paralelo como resposta a este problema: o subaluguer 

de quartos e partes de casa em alojamentos em bairros históricos da cidade e o 

alastramento de bairros de barracas e habitações clandestinas (Mendes, 2008). 

Figura 3: Estrutura dos alojamentos clássicos, segundo a forma e regime de ocupação (1981 a 2001) 
Fonte: CET/ISCTE, Associados et al. 2008 
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Estes problemas estão longe de ser resolvidos em Portugal, uma vez que ainda se verifica 

um elevado número de pessoas a viverem em condições precárias e a consequente 

deterioração do tecido social (Cruz, 1998). No mundo ainda existem muitos espaços 

precários que tendem a consolidar-se mantendo as mesmas limitações construtivas por 

falta de recursos e possibilidades.  

Portugal tinha em 2001, de acordo com os censos realizados pelo INE, 27 319 alojamentos 

familiares não clássicos que incluíam barracas, casas rudimentares, alojamentos móveis e 

alojamentos improvisados em edifícios. Nos censos de 2011 esse número passou a 6 612 

alojamentos, ou seja, passou de 0.5% de todos alojamentos familiares do país para 0.1% 

(entre 2001 e 2011). Apesar da tendência para a sua diminuição, ainda há espaços 

temporários que se encaminham a definitivos por ausência de vontade ou capacidade 

em alterar a situação. 

 
2.3.1 Rendimento e despesa 
 

A pobreza tem várias dimensões para a sua caracterização. O rendimento e a despesa 

são duas dimensões centrais a ter em consideração porque a precaridade a nível de 

rendimentos resulta em dificuldades no acesso de bens e serviços em países como Portugal 

que funcionam maioritariamente através de mercados. Sem estes bens e serviços, os níveis 

aceitáveis de satisfação das necessidades fundamentais da população descem e as 

dificuldades aumentam. Baixos níveis de rendimentos condicionam a acessibilidade a 

vários tipos de bens (todo o tipo de materiais necessários para viver) e a serviços (como a 

educação e a saúde) que determinam a formação para melhores rendimentos futuros. A 

natureza destes mecanismos leva a um ciclo de transmissão de pobreza entre gerações 

(Silva, 1989). 

Alves (2009) afirma que em termos de rendimento monetário, o hiato médio entre a 

população portuguesa pobre e a linha de pobreza em 2005 situava-se em cerca de 1350 

euros por ano. O autor descobre também, a partir dos inquéritos às despesas das famílias 

feito pelo INE, que do grupo de indivíduos que são pobres com base em agregados de 

despesa, apenas metade são igualmente pobre com base em agregados em despesa. 

Isto ocorre porque inquéritos a agregados familiares apresentam muitas vezes erros 

significativos e porque o rendimento varia ao longo da vida dos indivíduos e em resposta a 

variadas situações como o desemprego, doença, bónus salariais e reforma. 
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2.3.2 Participação e exclusão no mercado de trabalho 
 

É importante também uma referência às condições de participação da população que 

reside em áreas degradadas no mercado de trabalho. As fontes de rendimentos desta 

população é maioritariamente resultado do trabalho e vai influenciar os níveis de vida de 

cada um e de que os rodeiam, bem como a sua participação na vida social. 

A população residente nestas áreas ocupa por norma profissões caracterizadas por baixa 

renumeração, baixa qualificação e pelo fraco prestígio social (Costa, 2001).  

Segundo o estudo de Luís Mendes (2008), estes trabalhos com contratos precários, 

indiferenciados e socialmente desvalorizados são justificados pelos baixos níveis de 

escolaridade, pela grande urgência de garantir recursos económicos e também pelos 

preconceitos dos empregadores, que posicionam certos indivíduos nos segmentos pouco 

qualificados do mercado de trabalho. 

Agregados familiares em que o representante trabalha tem taxas de pobreza bastante 

inferiores comparando no caso que estar desempregado ou sem trabalho. Este é o caso 

de estudantes, domésticos e incapacitados permanentes. Outra situação bastante 

vulnerável é quando o representante e o cônjuge se encontram sem trabalho, ou no caso 

de uma família monoparental em que o representante não tem rendimento (Alves, 2009). 

Em relação a Portugal e aos dados de 2009 do INE, os concelhos com maior taxa de 

pobreza são a Norte (acima do rio Mondego) enquanto os concelhos com menor taxa de 

pobreza são Lisboa, Oeiras, Porto, Cascais e Alcochete. As famílias residentes em zonas 

urbanas têm menor probabilidade de viver numa situação de pobreza comparativamente 

às zonas rurais. 

Apesar da grande maioria dos desempregados não desistir da procura de trabalho, as 

dificuldades que enfrentam são complicadas de contornar como: a existência de poucos 

postos de trabalho disponíveis, a necessidade de outro tipo de formação profissional e mais 

experiencia na área (Silva, 1989). 

O desemprego tende a traduzir-se numa sensação de fracasso para quem as vive, em 

particular quando a procura de trabalho se prolonga. É muitas vezes causa de uma 

degradação do nível de vida, de um afastamento da vida social e marginalização face a 

outros trabalhadores que se podem acumular e provocar situações de extrema pobreza e 

ruptura social (Loison, 2003). 

Para indivíduos emancipados e na sua vida activa, a experiência do desemprego 

depende muito do sexo e do tempo de duração. Para as mulheres, a situação de 

desemprego é tolerável e bem vivida desde que não seja uma questão muito persistente 

e longa. Em reação aos homens em plena idade activa, um período sem trabalho que se 

prolonga resulta numa situação negativa pois é considerado uma falha na carreira e numa 
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incapacidade de assumir um papel de apoio económico da família, quando têm filhos a 

seu cargo. Ainda se sentem cheios de recursos e de capacidades, mas os variados 

insucessos na procura de emprego fazem nos duvidar da sua utilidade (idem). 

Como Silva afirmou no seu livro em 1989, esta longa duração na procura de emprego 

conduz, para além das consequências financeiras nas famílias, a vários problemas físicos e 

psicológicos na pessoa desempregada. À medida que o tempo em arranjar emprego 

aumenta, a reintegração no mercado de trabalho torna-se mais complicada e penosa, 

tendo cada vez mais limitações e menos oportunidades.  
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Capítulo 3 | Áreas Urbanas Marginais 
 

Este capítulo vai analisar diferentes áreas urbanas marginais desde a sua formação às suas 

condições físicas e sociais para se entender e contextualizar a realidade destes espaços 

de forma a integrá-los na cidade formal. 

Num relatório realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) foi revelado que em 

2030 estima-se que 80% da população mundial viverá nas cidades e que em 2050 haverá 

2.5 biliões a mais do que nos dias de hoje, elevando um total de 9 biliões. São vários factores 

que contribuem para este crescimento urbano: a globalização, o desenvolvimento 

tecnológico, a expansão de transportes centrados nas cidades, migração das áreas rurais, 

entre outros (Vassalo et al., 2010). Se por um lado, estes factores permitiram melhores 

condições de vida aos cidadãos, por outro, o crescimento das cidades não teve o devido 

acompanhamento por mecanismos de planeamento urbano adequados. Esta elevada 

pressão demográfica acarreta problemas muito importantes de habitação, na medida em 

que se reflectem na qualidade de vida das populações. 

 

A forte migração rural-urbana e o elevado crescimento demográfico, decorrente da 

Revolução Industrial, impulsionaram um grande crescimento das metrópoles com a grande 

oferta de emprego. Contudo, esse processo acelerado de urbanização teve grandes 

consequências na concepção do espaço onde habitamos nos dias de hoje. O espaço 

urbano nunca conseguiu responder adequadamente à forte massa populacional tão 

acima das suas capacidades, gerando classes muito pobres e oportunidades desiguais no 

acesso à cidade. Num mundo em permanente urbanização, a opção de residência de um 

elevado número de pobres é nas cidades que resulta numa informalidade urbana com 

consequências negativas do crescimento urbano e das grandes pressões a que está sujeito 

(Francisco, 2014). 

Figura 4 - População a viver com menos de 2.7 euros por dia, 2013 
Fonte: https://ourworldindata.org/world-poverty/ (acesso em 06/09/16) 
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As áreas urbanas degradadas resultam de uma conjugação de factores, sejam eles 

individuais, sociais ou económicos: 

 Individuais, porque representam as famílias e pessoas em geral que vivem em 

bairros degradados urbanos e não conseguem aceder a um alojamento dentro 

dos padrões correntes da sociedade (Silva, 1989). Costa diz também que este 

problema tem origens sociais e económicas ligadas à migração do campo para a 

cidade em busca de trabalho e de melhores condições de vida (2001). 

 Sociais, que se relaciona com a dificuldade que a sociedade manifesta em 

oferecer condições dignas aos seus elementos. O Estado, que neste caso 

representa a sociedade, não consegue acompanhar a rápido crescimento 

demográfico e, quase sempre devido a questões financeiras, produz cada vez 

menos (Matos, 1987). 

 Económico, principalmente devido aos mercados imobiliários, consequentes da 

sobrelotação da cidade que assenta numa grande pressão urbana, onde os 

investimentos são controlados pelos interesses privados e orientados segundo um 

único objectivo de alcançar o maior lucro e mais valias possíveis e não para 

resolver a questão social da urbanização e da habitação. Desta forma, são 

marginalizadas do negócio habitacional as operações menos rentáveis destinadas 

às populações economicamente desfavorecidas. Esta população vai ser excluída 

deste processo, ao mesmo tempo que tira dinâmica ao mercado imobiliário e 

desta forma contribuir para acentuar os contrates e diferenças sociais (Caçoila, 

2007). Houve alguns casos (por exemplo o Bairro da Petrogal e o Bairro da Covina) 

em que empresas construíram os seus próprios bairros operários oferecendo-os a 

preços mais acessíveis aos seus trabalhadores, substituindo-os ao Estado mas 

garantindo alojamento digno aos operários. 

 

3.1 O problema da habitação em Portugal 
 

Até aos anos 60 a habitação em Portugal eram na maioria produzida pelo Estado que 

definia as normas urbanísticas fundamentais, sob a forma de mecanismos de controlo, 

planeamento do solo e incentivos fiscais. A produção de habitação através do Estado 

limitava-se a projectos simbólicos dirigidos a clientes específicos, habitação social para 

operários urbanos e habitação subsidiada para escalões inferiores do funcionamento 

público.  

Após o 25 de Abril intensificam-se as necessidades habitacionais, sobretudo devido ao 

aumento da procura por parte da população das ex-colónias, da migração campo para 

a cidade e do aumento do crescimento populacional nos principais centros urbanos. Tanto 

o sector privado como o Estado não conseguem dar resposta a esta procura crescente. 

No sector privado acaba a construção para aluguer, destinando-se à produção para 
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ocupação do proprietário ou para venda, com preços incompatíveis a grande parte da 

população. A produção do Estado é bastante reduzida por questões financeiras (Matos, 

1987). 

Como os bairros sociais, promovido pelo Estado ou por particulares, não eram suficientes 

para acabar com a grande necessidade de habitação, as classes mais baixas, com 

poucos recursos económicos, tiveram que procurar outras soluções de habitabilidade 

como viver em quartos, parte de residências ou em casas demasiado pequenas sem 

condições para albergar toda a família (Morgado, 2013). 

Sem resposta legal para a habitação começa a surgir a urbanização clandestina, que não 

têm autorização das Câmaras Municipais que devem licenciar e controlar as obras 

realizadas por particulares. Este tipo de alojamento passa a ser a solução para muitas faixas 

operárias e pequena burguesia urbana (Matos, 1987). Um caso distinto da habitação 

clandestina são os bairros de barracas, ou “de lata”, que eram soluções encontradas pela 

população com poucos recursos onde se sujeitavam a condições precárias e insalubres. 

Como afirmado por Morgado, municípios perto de Lisboa como Oeiras, Cascais, Sintra, 

Loures e Vila Franca de Xira têm um crescimento demográfico muito elevado porque a 

procura concentra-se na periferia da capital e no mercado clandestino que como 

consequência aumenta o número de bairros ilegais nos limites da Área Metropolitana de 

Lisboa (2013). A rápida expansão destes bairros associa-se a uma notável falta de 

infraestruturas, de serviços e de equipamentos de apoio à sua população, fragilizando-a 

ainda mais.  

Esta evolução demográfica não acompanha uma programação institucional a longo 

prazo o que resulta num aumento de bairros em má qualidade e com cada vez maior 

degradação (Morgado, 2013). 

 

3.2 Habitat clandestino 
 

As habitações clandestinas são uma consequência da carência de alojamento e da 

insuficiente resposta por partes dos promotores habitacionais (sectores públicos, privado ou 

cooperativo) e dos planeadores do espaço urbano (Soczka, 1990) onde existem 

construções sem licença exigida legalmente. Estes espaços clandestinos são, por norma, 

apontados como: resposta às necessidades de alojamento de parte da população, que 

não encontra uma solução compatível com o seu poder económico; responsáveis pela 

destruição da paisagem e/ou terrenos de melhor aptidão agrícola; produtores de 

construções de má qualidade; causa de elevados investimentos necessários à construção 

de infraestruturas e equipamentos; exemplo de uma forma de poupança que outros 

campos de investimento são incapazes de captar;  suporte de pequenas empresas locais. 
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Após análise e complementando com informação bibliográfica, é possível reunir diversos 

factores para o seu aparecimento (Ferreira, 1984; Matos, 1987). 

Económicos: 

 Baixos rendimentos da população portuguesa; 

 Grande desfasamento entre o poder aquisitivo e o custo da habitação; 

 Escassez da oferta pública e privada; 

 Forte especulação fundiária e imobiliária no processo legal da promoção 

habitacional; 

 Incessibilidade do crédito à habitação; 

 Pequenos capitais e poupanças para acesso a habitações ou investimentos; 

 Progressiva marginalização das pequenas empresas de construção pelo mercado 

imobiliário legal; 

 Abandono da exploração agrícola, florestal e pecuária; 

Institucionais: 

 Centralização e burocratização da Administração Urbanística; 

 Rigidez e morosidade no processo de licenciamento de loteamento e construção; 

 Legislações e planeamentos que privilegiam os grandes promotores; 

Culturais: 

 Hábitos das populações que dão preferência à habitação isolada com quintal; 

 Forte tradição rural e peso ideológico da casa própria. 

A moradia clandestina é por norma o resultado da poupança da geração anterior, da 

realização da geração presente ou do património para a geração futura numa íntima 

articulação de esforços e acordos sobre as perspectivas de vida. Este processo é aquele 

que melhor responde às aspirações individuais e familiares (Caçoila, 2007) 

Lobo apresenta casos fundamentais a esta realidade (1989): 

 Os bairros clandestinos como solução face à necessidade do imigrante, de casa 

própria próxima do local de trabalho; 

 Bairro clandestino como parte integrante da sociedade urbana; 

 A localização próxima do trabalho, os intercâmbios comerciais e a facilidade de 

transportes são mais importantes para estes residentes do que a falta de espaço e 

de higiene, a ausência de infraestruturas e a qualidade das edificações; 

 Fracasso das respostas de habitação social, a salientar a degradação e a 

insegurança social. 
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3.2.1 Mercado legal e mercado clandestino 
 

A diferença entre o mercado legal e o clandestino não tem a ver com a qualidade do 

resultado final, mas sim com o processo da sua aquisição e construção bem como na 

gestão de todos os custos associados (Matos, 1987). 

No mercado legal existe um conjunto de promotores que actua dentro das regras 

estabelecidas previamente pela Administração Pública, que procede à aquisição do 

terreno, ao loteamento, às infraestruturas, à construção e à comercialização das 

habitações cujo preço final integra todos os custos das operações intermédias e 

respectivos lucros. 

No mercado clandestino o fenómeno da ilegalidade começa com a construção de 

edifícios após aquisição legal dos terrenos, independentemente de obras de urbanização 

a realizar pela Administração Pública. Nestes casos, os investimentos são diferenciados no 

tempo e controlados somente pelos proprietários de acordo com os seus recursos e 

expectativas. Salgueiro nota que a noção de tempo e risco têm uma grande influência na 

construção clandestina porque só com tempo se consegue construir uma vivenda com 

qualidade e é preciso ter em conta o risco de ser cobrada uma multa ou de ficar sem a 

casa com a sua demolição ou expropriação (1972). Os baixos custos no final explicam-se, 

não só pelo valor reduzido do terreno rural, mas muito pelo não pagamento da construção 

das infraestruturas de saneamento e dos processos de licenciamento que é obrigatório no 

mercado legal. Não são os loteadores e vendedores que se prejudicam, mas sim os 

residentes destas habitações que correm um risco de ficarem sem casa devido à sua 

ilegalidade (Antunes, 2011). 

 
3.2.2 Movimento clandestino – AUGI 
 
A rápida expansão urbana ocorreu devido a uma elevada propagação de loteamentos e 

construção clandestina, originando as Áreas Urbanas de Génese Ilegal – AUGI. Assumidas 

como um dos factores principais de alteração do desenho das cidades, estabelecem-se 

com uma realidade urbana específica em termos da sua génese de origem e da sua 

tipologia. Identificadas como interstícios urbanos que ocupam extensas áreas de terreno, 

as AUGI têm constituído uma das principais formas de crescimento urbano nos últimos 60 

anos. Este fenómeno é consequência da escassa e dispendiosa habitação para a 

população trabalhadora com menos rendimentos que se vê encaminhada ao 

desenvolvimento de estratégia de sobrevivência de contorno de legalidade (Caçoila, 

2007). 

O movimento clandestino originou duas situações distintas: os bairros de barracas e os 

bairros de construção clandestina que são bastante distintos entre si. Os bairros de barracas 

surgem de forma espontânea, com construções muito precárias, não seguindo qualquer 
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Figura 5: Forma típica de ligação ao bairro clandestino 
Fonte: Adaptado de SALGUEIRO, T. (1972), “Bairros Clandestinos na Periferia de Lisboa”. CEG, IAC: 34 

esquema ou planeamento e cria situações de difícil recuperação. Os bairros clandestinos 

por outro lado têm melhores condições que os bairros de lata, são na maioria vendidos a 

preços baixos e sem boas infraestruturas, são caracterizados por áreas de dormitórios e 

estruturas urbanas incoerentes, são desarticulados da legislação e têm poucas regras e 

planos para uma qualidade de vida nos padrões actuais da sociedade. As ocupações são 

assentes em contractos e escrituras com base num desenho que afecta a área de cada 

comprador e, os novos residentes, após registarem a propriedade, consideram-se numa 

situação de semi-ilegalidade. 

 

3.2.3 Localização 
 
De acordo com Lobo (1989), estes bairros tendem a implantar-se em: 

 Terrenos relativamente escondidos com topografia e geologia acentuadas e de 

difícil acesso como encostas, declives e vales; 

 Zonas insalubres perto de ribeiras ou lixeiras; 

 Linhas de água e no limite sobre os talvegues; 

 De forma anárquica nos terrenos ocupados, sem se preocuparem com as regras 

mínimas de construção; 

 Nas periferias urbanas no caso da habitação principal; 

 Áreas livres sem utilização urbana a curto prazo e de grandes dimensões 

 Nos limites dos concelhos onde existe menor risco de serem fiscalizados; 

 Locais próximos da área onde trabalham; 

 Terrenos disponíveis a baixos custos e relativamente acessíveis; 

 Locais próximos de vias de comunicação e meios de transporte. 

Por motivos de segurança e preços mais baixos do terreno, procuram-se áreas com algum 

afastamento das estradas, mas não demasiado devido à grande dependência destas 

populações aos transportes públicos e necessidades de abastecimento nas cidades. A 

figura 5 representa formas muito típicas de ligação.  
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O bairro está bastante marcado na paisagem, surge no meio do campo com os limites 

definidos pelos proprietários e tem uma ligação, quase sempre única, com uma estrada 

principal que forma uma espécie de “cordão umbilical”. Muitas vezes o caminho de acesso 

foi em tempos um caminho rural em muito mau estado de conservação (Salgueiro, 1972). 

As características morfológicas e a deficiente organização destes bairros clandestinos 

criam obstáculos ao seu desenvolvimento económico, ambiental e sociocultural, 

provocando problemas de segurança devido ao tempo de resposta das autoridades seja 

a polícia judiciária ou os bombeiros. A grande densidade populacional nestes espaços, 

bem como a construção não regulamentada também são motivos para maiores conflitos 

sociais de difícil resolução. 

Estes bairros desenvolvem-se em auréolas que se afastam do centro progressivamente. 

Quando a primeira periferia é ocupada, os preços dos terrenos tendem a aumentar, 

provocando uma procura cada vez mais afastada, originando uma segunda periferia e 

assim sucessivamente (Caçoila, 2007). 

Enquanto tipo de apropriação do espaço urbano, a localização destes bairros mostra que 

não é um processo aleatório nem neutro, mas que se efectua em função da exclusão ou 

quase exclusão de certos grupos sociais de certos locais (Cardoso, 1993).  

 

3.2.4 Tipologias 
 

São construções, muitas delas com carácter provisório e outras permanentes, que 

apresentam ausência de um plano urbanístico organizado que se vai reflectir nas 

condições da população em Portugal. Em 1978,  Foram identificados pelo “Plano de 

actuação sobre as áreas de construção clandestina” os seguintes casos: 

 Clandestinos dispersos nos centros urbanos: situação diferente de acordo com o 

centro urbano, a sua densidade, características e população envolvida. Lisboa e 

Porto são as cidades mais afectadas por esta realidade devido aos elevados 

custos de habitação e insuficiente planeamento urbanístico; 

 Dormitórios clandestinos na periferia dos centros urbanos:  núcleos clandestinos 

desenvolvidos nos arredores dos grandes centros onde se fixam as populações 

rurais e agregados familiares repelidos destes centros. Servem muitas vezes só como 

dormitório e têm vários problemas como carências de equipamentos e 

infraestruturas urbanísticas, condições deficientes de habitabilidade e 

inadequadas ligações com as zonas de trabalho; 

 Clandestino de lazer: áreas implantadas em terrenos do domínio público marítimo, 

em parques e reservas naturais, construídos por norma em madeira e com um só 
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Figura 6: Bairro de lata na Amadora, Lisboa 
Fonte: http://www.parqmag.com/?p=19371         

Figura 7: Vilas clandestinas na Ameixoeira, Lisboa 
Fonte: http://mapio.net/pic/p-65804853/ 

piso. Com características de segunda casa (de férias ou fim de semana), muitos 

destes núcleos localizam-se na orla litoral e próximas a florestas e rios; 

 Loteamentos clandestinos: consiste em muitos dos casos em áreas rústicas, por 

vezes com alguma aptidão agrícola, loteadas por promotores privados e em 

contravenção com todo o procedimento legal estabelecido para a constituição 

de novos aglomerados habitacionais. Têm infraestruturas e equipamentos sociais 

inexistentes ou degradados e são ocupados tanto para habitações permanentes 

como para segundas residências; 

  Clandestino individual das regiões interiores: Habitações dispersas e isoladas 

construídas ilegalmente e afastadas dos grandes centros. Normalmente 

localizados em terrenos agrícolas e com fracas infraestruturas urbanísticas que a 

apoiem; 

 Habitat móvel: neste caso enquadra-se o turismo selvagem e o alojamento 

temporário de trabalhadores que ocupam espaços não preparados com 

consequente degradação. 

Ao nível de edificado, Araújo (2011) verifica várias tipologias: 

 Habitação própria (vilas): conjunto de moradias alinhadas com 1 a 2 pisos para uso 

próprio com logradouro comum, por norma do mesmo dono e complementadas 

por anexos e garagens que podem ser usadas pelo proprietário ou arrendadas; 

 Habitação colectiva (prédios): edifícios bastante comuns na Área Metropolitana 

de Lisboa com 3 a 5 pisos, com escada interior de ligação entre cada andar e em 

regime de arrendamento; 

 Edifícios de habitação secundária: moradias unifamiliares construídas para 

segundas residências com 1 ou 2 pisos localizadas em zonas mais abrigadas e 

afastadas do centro; 

 Pequenas indústrias sem licença para tal. 

 

 

 

 

 



| 25 
 

Em geral, os tipos de edifícios que surgem nos vários bairros dependem de quatro factores 

que criam a diferença e distinção de cada bairro, dando-lhes a identidade específica e 

própria (Caçoila, 2007): 

 O tempo que dispõem para a construção: esta dimensão manifesta-se nas 

qualidades das construções das quais deviam ser erguidas rapidamente muito por 

culpa dos processos de fiscalização. O tempo e o risco influenciam a qualidade da 

habitação; 

 A topografia do terreno: os terrenos irregulares e acidentado, principalmente os da 

margem Norte de Lisboa, favorecem a construção de caves, subcaves ou sótãos; 

 A capacidade de investimento: este factor é bastante importante na evolução do 

bairro porque as tipologias também se regem de acordo com a disponibilidade 

financeira que se vai investir na habitação. A construção de um prédio necessitada 

de um maior investimento que uma moradia e pouco investimento resulta no 

aparecimento de casas mais abarracadas; 

 Desejo de lucro: quando o construtor pretende vender ou alugar a casa, é 

necessário aproveitar o espaço existente de forma a torna-lo mais rentável, por isso 

um prédio é mais rentável que uma moradia. 

A cidade vai desenvolver-se “por extensão de loteamentos e de construções, e não pela 

organização do espaço urbano (…) os processos de loteamentos e edificações desligam-

se da arte urbana e da arquitectura e vão-se tornando meros instrumentos de preparação 

do solo para investimento e a construção. A especulação fundiária é desde logo 

incompatível com o desenho urbano” (Lamas, 2000). De facto, o recurso a construção 

ilegal ocorre devido ao baixo custo dos lotes onde pode chegar a 5, 10 ou 20 vezes inferior 

aos lotes legais de área equivalente (Lobo, 1989). 

Os principais efeitos negativos da construção clandestina são: 

 Desordenamento do território e do seu planeamento físico; 

 Grandes impactos sobre redes de equipamentos, transportes e infraestruturas; 

 Alteração dos comportamentos sociais e de forma de viver em comunidade; 

 Fugas à fiscalidade e impostos, com crescimento das economias paralelas. 
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Figura 8: Bairro das Terras da Costa, Almada 
Fonte: http://www.archdaily.com/775891/community-kitchen-of-terras-da-costa-ateliermob-plus-projecto-
warehouse 

3.3 Tipologias de habitats urbanos degradados 
 

Habitação degradada não são só as barracas e as casas velhas em perigo de ruína, 

existem bairros que, embora construídos dentro dos padrões correntes, devem ser 

considerados degradados devido a características como a sobrelotação habitacional e 

muitos problemas sociais tais como o desemprego, abandono escolar, 

toxicodependência, prostituição, famílias com baixos recursos e marginalização em 

relação ao contexto urbano envolvente. Para melhor entender esta realidade complexa e 

multifacetada, estas tipologias do habitat urbano degradado procuram embarcar as 

diferentes situações acima referidas: 

- Habitat clandestino e espontâneo:  

Com base no estudo “Plano de actuação sobre as áreas de construção clandestina”, 

referido no Ministério da Habitação e Obras Públicas (1978), considera-se como áreas de 

construção clandestina aquelas onde existem construções efectuadas sem licença 

legalmente exigida, incluído as realizadas em terrenos loteados sem licença 

correspondente.  

Num caso mais extremo da clandestinidade existe a tipologia caracterizada pela 

precaridade, pela falta de relação com a envolvente e muitas vezes ilegal apropriação do 

solo: terrenos camarários ou particulares, áreas de reserva de diversas instituições, terrenos 

comprometidos com infraestruturas (estradas ou rede de energia), terrenos com efeitos 

cíclicos (linhas de drenagem). Neste tipo de habitat encontram-se desde as “barracas” 

construídas com materiais frágeis e com poder estrutural insuficiente até às suas 

manifestações evolutivas das alvenarias abarracadas ou totalmente em alvenaria, sem o 

mínimo de planeamento e enquadramento acerca do projeto e de todas as suas 

infraestruturas (Silva, 1989). 
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Figura 9: Bairro social da Bela Vista, Setúbal 
Fonte:http://www.vortexmag.net/os-10-bairros-mais-perigosos-de-portugal/ 

Figura 10: Casa degradada, Guarda 
Fonte: http://solaresebrasoes.blogspot.pt/2015/08/casa-solarenga-devoluta-em-valhelhas.html 

- Bairros sociais: 

Com o realojamento das populações para planos projectados de raiz é possível resolver 

problemas de alojamento e trazer melhores condições de vida a pessoas que viviam em 

habitat espontâneos ou outros espaços muito degradados. Por norma, a falta de recursos 

ou legislação torna estes bairros “permanentes” e não existe manutenção suficiente, bem 

como infraestruturas, serviços e equipamentos em boas condições (Morgado, 2013). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
- Prédios, moradias “pátios” e “vilas” de propriedade privada com ausência de 

manutenção: 

Esta é a categoria mais heterogénea que engloba vários tipos de bairros cuja situação 

geográfica ou configuração cria um “isolamento” face à cidade envolvente. Dispersas no 

tecido da cidade, têm pouca manutenção e engloba populações com baixos recursos 

que se podem encontrar por toda a cidade (Cardoso, 1993). 
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3.3.1 Habitat clandestino e espontâneo 
 

De modo a cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em 2000 da ONU, foi 

definida pela UN-HABITAT uma definição universal de bairros de lata e a segurança de 

posse de terra: 

“A slum is a contiguous settlement where the inhabitants are characterized as having 

inadequate housing and basic services. A slum is often not recognized and addressed by 

the public authorities as an integral or equal part of the city” (UN-HABITAT, 2003: 10). A United 

Nations Expert Group criou cinco indicadores com a finalidade de avaliar as condições de 

vida dos habitantes mais carenciados sem uma ou mais das seguintes condições: 

 Acesso a água potável; 

 Acesso a saneamento e outras infraestruturas; 

 Qualidade estrutural de habitação; 

 Superlotação; 

 Status residencial seguro (UN-HABITAT, 2003). 

A pressão demográfica exercida em Portugal ao longo do seculo XX fez emergir vários 

problemas sociais, entre os quais a habitação. Houve uma consequente extensão dos 

limites urbanos que culminou em novas estruturas e malhas que pouco se associam à 

morfologia e dinâmicas vividas no centro original. Ganham identidade, estendem-se para 

fora dos limites municipais da capital e passam a ser designados subúrbios da cidade. 

A evolução dos meios de transporte, junto com as longas extensões das infraestruturas de 

serviço, teve um papel fundamental no aparecimento de novos núcleos urbanos sobre os 

terrenos rústicos em redor do centro da cidade. Nestes novos espaços com condições de 

construção e com o aparecimento do loteador privado, apareceram habitações 

representadas como pequenas cidades e ilhas residenciais, onde cresceram prédios de 

vários pisos que se consolidaram segundo uma organização espacial tendo em vista o 

melhor rendimento imobiliário. Estas oportunidades habitacionais, em resposta à grande 

procura de alojamento, eram direcionadas para classes mais altas e com elevada 

capacidade económica e não para as classes mais baixas que não tinham posses para as 

altas rendas que se faziam sentir nestes espaços urbanos aprovados e legais (Antunes, 

2011). 

Esta população menos economicamente estável apenas encontra alternativas de 

habitação em quartos, em partes de casas, casas demasiado pequenas para a dimensão 

da família e, nos casos mais críticos, começa-se a assistir ao crescimento das “barracas” 

(Cardoso, 1994). Ana Cardoso diz também que em todos estes casos existem más 

condições de habitabilidade, falta de infraestruturas e equipamentos, ausência de 

condições de higiene e degradação dos espaços, o que põe em perigo tanto a saúde 

pública como a rentabilidade dos residentes (1993). No Quadro 1 pode-se verificar que 
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Quadro 1: População residente em alojamentos familiares não clássico na AML em 2001 e 2011 
Fonte: INE, 2011 

 

Lisboa era a zona com mais alojamentos familiares não clássicos e de 2001 a 2011 houve 

uma redução significante ficando Almada com maior quantidade destes alojamentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.1 Localização 
 
O conceito de bairro de lata tem características de uma cidade fragmentada e assume-

se como um conjunto urbano que pode deter barreiras físicas ou invisíveis entre este e a 

cidade envolvente. Os assentamentos precários podem encontrar-se no centro, em ilhas 

dispersas ou na periferia da cidade (UN-HABITAT, 2003). 

 Áreas centrais da cidade (figura 11): A área central encontra-se no centro físico da 

cidade, mas nem sempre na zona central do comércio, indústrias, portos e áreas 

promotoras de trabalho devido à sua proximidade aos suportes de mercado de 

trabalho; 

 Ilhas dispersas no tecido urbano (figura 13): Conjuntos urbanos informais 

circundados por construção formal, por norma delimitados por infraestruturas 

como estradas, caminhos de ferro, vala de esgotos e canais. É comum serem de 

pequenas dimensões, localizados em terrenos residuais ou vazios da cidade e, 

como os bairros de lata centrais, têm a vantagem de estarem perto de zonas de 

comércio e do mercado de trabalho, bem como de equipamentos e instalações 

públicas; 

 Periferia da cidade (figura 15): Estabelecidas de duas formas distintas, em terreno 

público ou em propriedades de terra com dono. Enquanto na primeira situação a 

população é considerada invasora, na segunda paga uma determinada renda 

ao proprietário. Nestes casos, devido a menor concorrência, as estruturas informais 

suburbanas tendem a apresentar maiores dimensões e equipamentos visto não 

haver tantos problemas de sobrelotação. Por outro lado, existem inconvenientes 

relacionados com os meios de transportes de ligação à cidade que influênciam a 

deslocação dos residentes e que muitas vezes implica gastos incrementados à 

mesma.  
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Figura 12: Villa 31 é um bairro de lata central rodeado 
por edifícios altos, Buenos Aires 
Fonte: https://visualhunt.com/f/photo/446647416 
7/360d1cea40/ (acesso em 20/12/16) 

Figura 11: Bairros de lata em áreas centrais da 
cidade 

 

Figura 14: Favela do Moinho, confinada entre 3 eixos 
viários, São Paulo 
Fonte: São Paulo 23°31'41.63"S e 46°38'48.94"O. Google 
Earth. 2016 (acesso em 05/02/17) 

Figura 13: Bairros de lata com ilhas dispersas no 
tecido urbano 

 

Figura 16: Bairro de lata na periferia da cidade de Lima 
Fonte: https://visualhunt.com/f/photo/295910718 
65/da2e46449e/ (acesso em 05/02/17) 

Figura 15: Bairros de lata na periferia da cidade 
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Na Área Metropolitana de Lisboa os bairros de lata alastraram-se mais na parte oriental, em 

zonas mais próximas do rio Tejo, nas freguesias da periferia interna da cidade e nas zonas 

norte e noroeste, com maior concentração nos concelhos de Loures, Amadora e Oeiras 

onde se verificava uma grande oferta de emprego na industria e uma proximidade do 

centro da capital. Em relação ao interior do concelho de Lisboa verifica-se que os bairros 

clandestinos degradados se implantaram, nas primeiras décadas do século XX, em 

freguesias como Penha de França, São João, Campo Grande e que hoje se podem 

considerar como sendo centrais porque foram “envolvidos” por construções clássicas com 

o desenvolvimento da cidade (Cardoso, 1994). 

 

3.3.1.2 Ocupação da população imigrante nos bairros espontâneos 
 

A expansão dos bairros degradados nas cidades de Lisboa e Porto fica-se a dever, em 

larga escala, à ocupação de pessoas oriundas das ex-colónias portuguesas. Os bairros já 

existentes, sobretudo no centro da cidade que até então eram ocupados por população 

nacional, tornam-se bairros pluriétnicos onde coabitam várias pessoas de diferentes 

nacionalidades. Por outro lado, criam-se novos habitats espontâneos que são ocupados 

quase exclusivamente por imigrantes e, num contexto global de difícil acesso a alojamento 

digno, são muito afectados por fenómenos de segregação sócio espacial. O facto de 

existirem restrições legais a programas de habitação social para famílias de imigrantes 

resulta na grande maioria viver em habitats espontâneos, como barracas e casas de 

alvenaria abarracada, e não em alojamentos clássicos nos bairros de realojamento que é 

mais frequente ser ocupada por população nacional (Cardoso, 1994). 

Provenientes de países pobres, cujos padrões médios de conforto são muito fracos, o 

quadro de referência de muito destes imigrantes, nomeadamente para a apreciação da 

sua situação actual de residência, continua a ser da sua terra de origem e não o da 

sociedade de acolhimento que é mais desenvolvida e urbanizada. Como tal, as más 

condições de vida actuais poderão ser, na maioria dos casos, melhores do que aquelas 

que estes indivíduos eram sujeitos no passado. 

 

3.3.1.3 Carências dos bairros espontâneos 
 

As barracas caracterizam-se por conjuntos urbanos de autoconstrução de cariz ilegal, de 

extrema precaridade, executada por populações com insuficientes ou poucos recursos 

económicos e construídos com qualquer tipo de materiais que possam ser integrados numa 

construção com a finalidade de erguerem um espaço que possa ser chamado de “lar”. 

Estes materiais são em geral frágeis como resquícios de mobiliário, de outras construções 

em curso, de cartões que envolvem todo o tipo de encomendas, de placas de zinco, de 

chapas metálicas, madeiras, tijolo entre outros. Devido a tanta variedade de materiais 

precários, as habitações variam desde cabanas a estruturas permanentes ausentes de 
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Figura 17: Cozinha de um bairro de lata, Tomar  
Fonte: http://tomarnarede.blogspot.pt/2015 
/05/o-acampamento-cigano-do-flecheiro-
visto.html (acesso em 05/02/17) 

qualquer serviço e não são dotados de condições sanitárias e de infraestruturas básicas 

como a água canalizada e a electricidade acabando por ser, muitas vezes, recipientes do 

lixo urbano da cidade e de outros tipos de resíduos industriais (Garcia, 2013; UN-HABITAT, 

2003). Como estratégias de sobrevivência das famílias pobres, é comum a improvisação 

de depósitos de água e canalizações do chafariz até às casas, bem como o “empréstimo” 

da luz seja dos cadeeiros públicos ou da casa do vizinho com quem partilha o aluguer do 

contador. 

Verifica-se nos bairros degradados de Lisboa uma forte densidade de habitantes que tem 

como consequência a sobreocupação do espaço, perda de privacidade e falta de 

condições de estudo para as crianças e jovens. Estas carências tornam-se comutativas e 

implicam na ausência de outros bens e comodidades como uma máquina de lavar roupa, 

um televisor ou mesmo instalações sanitárias condignas. Esta falta vai influi na qualidade 

de vida e tem consequências gravosas nas desagradáveis tarefas domésticas e na 

redução dos tempos de lazer. Decerto se reflectem no duro agravamento das condições 

destas famílias como na limitação dos seus hábitos de higiene e na própria deterioração 

do seu estado e saúde (Cardoso, 1994). 

Esta situação de carência anda por norma associada a outras características de pobreza 

(Cardoso 1993):  

 Baixo nível de rendimento e de despesa; 

 Reduzido grau de instrução; 

 Precaridade a nível de saúde; 

 Posição insatisfatória na actividade 

económica e no mercado de trabalho; 

 Alta propensão à não participação  

social; 

 Marginalização e exclusão social.  

 
 

 
3.3.2 Bairros sociais  
 

Com as tensões sociais existentes e com o regresso dos retornados das ex-colónias, o Estado 

deu, nos anos 50 e 60, continuidade a programas de produção e incentivo à construção 

de chamada “habitação social”, seguindo exemplos de muitos países da Europa no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial (Vilaça, 2001). 

Tomando em conta a importância de um alojamento digno, a estabilidade da vida familiar 

e das carências dos bairros de habitat espontâneo, pode-se concluir que o realojamento 

é uma das medidas mais urgente para as populações que aí residem (Cardoso, 1994). Este 

tipo de intervenção define-se pela total ou parcial demolição de bairros de lata para a 
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Quadro 2: Número de bairros sociais por localização geográfica, Portugal 
Fonte: INE, 2011 

construção de novos edifícios. Estes “planos de realojamento” são financiados por 

administrações centrais e locais, com rendas bastante baixas, oferecendo condições 

bastante superiores àquelas que os moradores disponham nas antigas áreas degradadas. 

A principais razões destes indivíduos morarem em bairros sociais são as casas 

economicamente acessíveis e devido à pouca tendência de promoção nos seus percursos 

profissionais que poderiam permitir a compra de uma casa melhor. Estas situações podem 

também ocorrer com a expropriação para a construção de vias estruturantes, como 

aconteceu no Eixo Norte/Sul em Lisboa, ou porque as suas localizações inviabilizam um 

plano urbanístico eficaz para o bairro (Antunes, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As carências habitacionais resultam num desequilíbrio da oferta existente no mercado 

imobiliário que começa pela falta de solos urbanos ou urbanizações que permitam a 

construção de fogos a preços moderados. Tendo em conta estas dificuldades, o mercado 

habitacional apenas oferece fogos às classes médias e altas, principalmente nas zonas 

mais centrais dos centros urbanos. A única solução para as outras classes sociais, como 

famílias de fracos rendimentos e casais jovens em fase de consolidação de vida, é a 

procura de habitação na periferia dos centros urbanos ou em localidades no interior. Visto 

tanta dificuldade habitacional, as famílias que vivem em habitações antigas e 

degradadas, em situação precária, sem condições dignas e com pouca disponibilidade 

pessoal, social e económicas para encontrar alternativas de alojamento vêm como única 

solução o auxílio do Estado para serem alojados em bairros sociais (Vilaça, 2001). 

A habitação social representa uma das estratégias fundamentais da providência estatal, 

por isso, o Estado é forçado a intervir nos cidadãos menos favorecidos em termos 

habitacionais, tentando reduzir a sua situação de exclusão. Nas sociedades democráticas 

o Estado deverá também contemplar igualmente um exercício de cidadania e um meio 
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Figura 18: Bairro de realojamento precário, Lisboa 
Fonte: http://lisboasos.blogspot.pt/2008/09/h 
-muitas-lisboas-dentro-de-lisboa-vila.html (acesso em 
05/02/17)        

 

Figura 19: Bairro de realojamentos em alojamento 
clássico, Loures 
Fonte: http://www.vortexmag.net/os-10-bairros 
-mais-perigosos-de-portugal/2/ (acesso em 05/02/17)     

 

de inserção dos grupos mais desprivilegiados reforçando o conjunto de laços sociais, sem 

acentuar a exclusão vivida por estes actores. Apesar das respostas habitacionais, o Estado 

demostra grande dificuldade em servir a níveis mais micro do desenvolvimento que se 

reflete nas acções tomadas e nas estruturas criadas. A distância e o desconhecimento das 

realidades do Estado demonstram-se muitas vezes contraproducentes e resultam numa 

desadequação entre os objectivos de inserção e a realidade vivida pelos destinatários. O 

providencialismo perde o carácter de inserção e passa a reflectir um carácter de 

“fornecimento de casas”, tornando os actores sociais em meros receptores de bens e 

serviços, bastante desadequados ao mercado de trabalho. Quebra-se assim uma 

condição fundamental para o desenvolvimento: emancipação e autonomia da acção 

(Augusto, 2000). 

O Programa Especial de Realojamento (PER), foi criado em 1993 como melhoria de o Plano 

de Intervenção a Médio Prazo (PIMP) de 1987 com a finalidade de erradicar bairros de 

barracas e realojar os mais desfavorecidos. O PER tratou-se de uma das últimas medidas 

de política habitacional que teve um impacto significativo no período a que remonta e, 

apesar de todas as críticas que surgiram, conseguiu eliminar em 10 anos cerca de 35 000 

habitações precárias no país (Vilaça, 2001). Este realojamento verifica-se em edifícios 

existentes pertencentes às respectivas câmaras ou, como se verifica na maioria, em novos 

loteamentos em zonas por construir onde são erguidos grandes blocos habitacionais, que 

oferecem as condições mínimas de alojamento (Antunes, 2011). Vilaça diz que o 

realojamento é, desde a sua génese, um processo dinâmico e interactivo que contribui 

para a evolução dos conceitos iniciais e provoca a construção de alternativas mais 

consistentes, quer do ponto de vista das cidades como do ponto de vista das pessoas 

(2001). 

 
3.3.2.1 Tipologias 
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De acordo com Ana Cardoso e Manuela Silva (1993 e 1989), podem-se distinguir duas 

tipologias diferentes:  

 Os bairros de realojamento precário: bairros onde se encontram as piores 

condições de habitabilidade, sobretudo a sobrelotação. Por norma alojamentos 

de dimensões reduzidas, quase sempre desproporcionais à dimensão da família e, 

embora no início, tivessem sido construídos ou adaptados para permitir um 

alojamento temporário, acabam por se tornar permanentes visto não haver 

recursos suficientes. Para além disso, a degradação do meio físico e do habitat 

assemelha-se bastante aos bairros de lata, de onde a maioria dos habitantes são 

oriundos. Esta tipologia de bairros é quase inexistente devido à intervenção do 

Estado; 

 Os bairros de realojamentos em alojamentos clássicos: habitações caracterizadas 

por melhores condições de habitabilidade e salubridade que os anteriores, como 

água e electricidade mas, de acordo com padrões urbanos aceitáveis também 

são ocupados por populações pobres provenientes dos bairros de lata ou de 

outras situações de habitação degradada, que por vezes, vivem no limiar de 

pobreza e não têm rendimentos que permitam suportar as despesas fixas que 

aquelas comodidades implicam. Este facto leva à partilha de habitação entre 

famílias que resulta na sobrelotação e devido à falta de recursos económicos, os 

moradores não conseguem assegurar a manutenção e conservação do edifício. 

 

Em ambas tipologias de bairros a má qualidade dos materiais utilizados e a falta de 

manutenção leva ao rápido estado de degradação que os espaços de alojamento e 

espaços envolventes apresentam que vão ter consequências na qualidade de vida dos 

residentes. São bairros socialmente marcados pela incidência de certo tipo de problemas 

e com características de exclusão e marginalização social que dificultam a redução da 

pobreza e a integração social por parte das populações que aí residem. 

É verificado uma grande concentração urbanística nos enormes blocos em altura (Ferreira, 

1994), e destaca-se um carente investimento na construção e arranjo dos espaços 

exteriores dos fogos (Guerra, 1994), assim como, em equipamentos sociais colectivos, como 

os espaços de lazer, de desporto e de ocupação de tempos livres (Pinto, 1994). 

 
3.3.2.2 Os impactos do realojamento 
 

A população que é alojada ou realojada nos bairros sociais provém, tanto de habitats 

espontâneos e outras situações desfavorecidas, que se caracterizam pelas frágeis 

inserções profissionais e instabilidade das condições de vida, como de situações mais 

estáveis de Portugal ou de outros países. Os percursos realizados por cada indivíduo podem 
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variar bastante e o bairro é um local onde se cruza uma série de trajectos diferenciados 

(Gonçalves, 1994). 

Eduardo Vilaça (2001) reconhece que os programas de realojamento focam-se na 

situação habitacional, mas acabam por ser pouco selectivos e abrangem por vezes 

destinatários que não têm de recorrer aos apoios públicos para aceder a uma habitação 

devido aos rendimentos declarados e aos omitidos por uma economia paralela onde a 

corrupção e o favoritismo predominam.  

Um realojamento implica uma mudança de casa que conduz sempre a uma alteração da 

existência quotidiana e de todo um conjunto de práticas ligadas ao meio de residência: as 

relações entre vizinhos e as relações entre a casa e a rua, os locais de comércio e de lazer, 

os meios de transportes e o trajecto ao trabalho. É preciso habituar a novas vivências do 

espaço e quanto mais distintos for o novo contexto do local onde habitavam antes, mais 

lenta e conflituosa será essa adaptação (Pinçon, 1979). No caso do realojamento da 

população proveniente de casas térreas como as barracas ou núcleos de casas velhas, as 

famílias passam a viver em prédios de vários andares onde vivem diversos agregados 

familiares e verifica-se uma discordância entre os hábitos e as circunstâncias (Cardoso, 

1994). 

Acontece, por vezes, o caso de famílias pobres originárias de zonas rurais, portugueses ou 

imigrantes, que não têm sucesso no processo de migração. Aos mesmo tempo que se 

perdem antigas redes de solidariedade camponesa, não se conseguem integrar no 

espaço urbano e no mercado de trabalho, que impossibilita a melhoria das condições de 

vida e conduz para uma situação de desamparo e exclusão social. Nestes casos, a 

escassez de recursos sociais e culturais faz com que seja difícil interiorizar as normas e hábitos 

necessários para uma integração satisfatória caindo numa situação de “bloqueamento 

cultural” (Gonçalves, 1994). 

Gonçalves (1994) diz então que de uma forma geral, as avaliações do espaço do bairro 

são bastante negativas e estão relacionadas com três grandes factores: a degradação 

urbanística do local, a relação entre grupos diferentes (sobretudo racismo e 

marginalização na vizinhança) e com a má imagem do bairro. Os conflitos são regulares 

nestes bairros devido a existência de diferentes grupos sociais e identidades culturais que 

culminam em muitos confrontos interculturais. 

Tanto a periferização como a homogeneidade socioeconómica e arquitectónica dos 

bairros sociais conduzem a uma segregação relativa ao centro urbano e às próprias 

actividades da cidade, contrapondo a forte heterogeneidade de outros espaços que 

compõe o tecido urbano. Iguais entre si, a habitação social é distinta de todo os outros 

espaços do centro e facilmente representam situações de segregação e marginalização 

urbana que conduzem à amplificação da sua estigmatização devido à sua fácil 

identificação (Augusto, 2000). 



| 37 
 

Figura 20: Triangulo inter-influente 
Fonte: AUGUSTO N. (2000), “Habitação social: da intenção de inserção à ampliação da exclusão”. Sociedade Portuguesa 

3.3.2.3 Relação com o bairro e com a vizinhança 
 

Por existir uma desintegração com o bairro, o indivíduo não o promove nem o defende e 

dificilmente gera lógicas de acção colectiva (Guerra, 1994). A habitação social acaba por 

demonstrar sérias limitações que se demonstra na figura 20, um triangulo inter-influente 

entre as identidades, as sociabilidades e a participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modo como o indivíduo se relaciona no seu espaço e o modo como constrói a sua 

identidade vai influenciar a participação no bairro. O indivíduo não defende nem participa 

no seu espaço se não se identificar com ele, bem como não contribuirá para iniciativas 

colectivas do bairro se carecer de relações de sociabilidade regulares. 

O princípio do funcionalismo, em que basearam as construções dos bairros sociais, motivou 

a criação de espaços para um homem-tipo e não na identidade de cada indivíduo. Só 

foram tomadas em consideração as necessidades habitacionais, desvalorizando a 

componente relacional e identificação de cada pessoa nesses espaços (Augusto, 2000). 

Como Almeida disse, “a formação de uma identidade colectiva (...) não se forma 

administrativamente, nem se regula geograficamente. (...) [pelo contrário], o bairro, a 

identidade colectiva, são assim o estabelecer de todo um complexo de relações 

imaginárias do homem com o espaço que diariamente percorre” (1994: 114). 

A zona condiciona, modifica e obriga a reformulação das identidades logo, as imagens e 

representações que o indivíduo recria no seu espaço residencial dependem da forma 

como este se apropria e de como é avaliado. A identidade depende bastante na imagem 

que transpira do bairro e da forma como é assimilada e avaliada e, sendo áreas muito 

estigmatizados, os bairros sociais caracterizam-se na maioria por uma identidade negativa 

resultante das críticas tanto interiores como exteriores. Se o indivíduo avaliar negativamente 

o bairro, demonstrando níveis de satisfação baixos, desidentifica-se com o espaço que o 

leva a refugiar no alojamento e nas relações próximas familiares e da vizinhança (Augusto, 

2000). 
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Teresa Costa Pinto considera que há um “desgosto” pelo bairro, mas paralelamente um 

“gosto” pela casa devido às condições de precaridade anteriormente vividas em espaços 

mais degradados. A casa converte-se na razão de vários investimentos em intervenções e 

em obras, poupanças das famílias e afirma-se também como núcleo principal da vida 

quotidiana com o desejo de ter uma casa “como os outros”. A casa torna-se elemento 

referencial e central neste processo, a partir da qual as avaliações pioram à medida que 

nos afastamos dela (1994). 

A existência quotidiana da população apoia-se numa intensa rede de relações com a 

vizinhança onde existe um autêntico sistema de cooperação e entre ajuda. Os indivíduos 

com quem os residentes mantêm a maioria das suas relações de vizinhança são os vizinhos 

de mesmo prédio ou do mesmo andar visto que, como Ferreira disse, existe um maior 

relacionamento com quem são obrigados a residir e tanto o prédio como o andar são 

representações física dessa realidade (1994). Quando as condições climatéricas o 

permitem, as relações entre os vizinhos estabelecem-se muitas vezes nos pátios exteriores 

de cada prédio e nos espaços reservados somente aos residentes (Augusto, 2000). 

Esta população está pouco integrada nas actividades culturais e de lazer da cidade, 

partilham as mesmas dificuldades económicas e têm pouco apoio das instituições públicas 

de assistência social. Muitas vezes, a única solução para estas comunidades é com o 

recurso da solidariedade dos vizinhos, ou seja, a solidariedade do pobre com o pobre. Este 

apoio de entre ajuda permite também uma certa segurança e identificação com o grupo 

que vai criar maior conforto e bem-estar no próprio bairro, apesar das más condições e 

habitabilidade que aí predominam. 

 
3.3.3 Prédios, moradias, “pátios” e “vilas” de propriedade privada com ausência 
de manutenção 
 

A degradação do parque habitacional nas maiores cidades de Portugal tem-se tornado 

cada vez mais evidentes e traduzem-se no alastramento de manchas de casas antigas, em 

estado de ruína, muitas das quais albergam uma população idosa com poucos recursos 

económicos. Esta situação está relacionada com a falta de recuperação dos edifícios mais 

degradados, pelo regular congelamento das rendas e com o “investimento” deliberado 

na degradação por parte de alguns proprietários com expectativa de lucros fáceis com a 

transação dos terrenos (Cardoso, 1994). 

As habitações velhas encontram-se em avançado estado de degradação visto que muitas 

delas já passaram o tempo médio de duração de um edifício (cerca de 70 anos) e as obras 

periódicas de conservação são muitas vezes ausentes. Esta falta de conservação e 

recuperação resulta em muitos moradores viverem numa situação de constante 

insegurança e sobressalto, face à ameaça de ruina iminente das suas casas (Silva, 1989). 
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Figura 21: Casa antiga degradada, Viseu 
Fonte: http://www.custojusto.pt/viseu/moradias/2-casas-antigas-moimenta-da-beira-18830067 

 

 

 
3.3.3.1 Limitações e carências habitacionais 
 

Abrangendo várias dimensões e localizações, este tipo de propriedades têm condições de 

habitabilidade semelhantes. São muito degradadas, insalubres e precárias, seja pela falta 

de infraestruturas sanitárias, falta de equipamentos, exiguidade das habitações ou pelo 

deficiente grau de conservação e conforto.  

Os edifícios antigos, ou seja, construídos antes da utilização do betão são vulgarmente 

chamados de edifícios de alvenaria que resultam de um conjunto de unidades (tijolos, 

blocos, pedras, entre outros) associados por meio de um ligante, a argamassa (Couto, 

2007). O bom estado de conservação dos revestimentos é um factor determinante na 

imagem e vivência do espaço e por essa razão, utilizam-se as argamassas de revestimento 

por terem funções de proteger a parede da acção directa dos agentes climatéricos e das 

acções mecânicas e químicas que vão surgindo. Nas casas antigas com pouca 

manutenção, estas vão-se deteriorando com o passar do tempo e permanente exposição 

com consequências estéticas e de durabilidade. Os materiais degradados permitem a 

entrada de humidade e a fissuração das paredes que vão reduzir as condições de 

habitabilidade no interior da habitação (Ferreira, 2003).  

De acordo com Gonçalves, as construções antigas necessitam de acções periódicas de 

manutenção, e quando estas não ocorrem podem surgem patologias como 

consequência de tensões aplicadas, de alteração da capacidade resistente, do 

envelhecimento dos materiais ou da baixa qualidade de construção. As anomalias 

estruturais mais frequentes nas construções de alvenaria irregular são (2013): 
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 Fendilhação: caracterizada pelo aparecimento de fendas que podem resultar de 

movimentos provocados por assentamentos diferenciais das fundações, acção 

sísmica, vibrações do tráfego rodoviário de veículos pesados, obras nas 

proximidades ou mesmo a remodelações mal concebidas no interior; 

 Desagregação: devido ao agravamento das fendas existentes, do 

envelhecimento natural do edifício, na acção dos agentes climáticos e nas 

variações de temperatura que provocam sucessivas expansões e contracções; 

 Esmagamento das paredes: surge, por norma, em pontos específicos como pontos 

de aplicação de cargas concentradas excessivas não previstas e pode resultar em 

esmagamentos de pisos; 

 Acção da água: pode ter origem na precipitação, no terreno e na condensação. 

Mais influência quando fendilhação é maior que reduz o isolamento térmico das 

paredes, aumenta a humidade no interior, pode criar manchas de bolor na 

alvenaria e cogumelos nos elementos de madeira; 

 Oxidação dos elementos metálicos: quando contacto com oxigénio, oxidam e 

enferrujam que resulta em fendas. 

 Degradação de elementos de madeira por agentes biológicos:  desde fungos de 

podridão a térmitas e ocorrem devido à infiltração sazonal da humidade nas 

paredes. 

 

3.3.3.2 Proprietários e inquilinos 
 

No estudo efectuado por Vilaça e Guerra sobre a reabilitação do parque degradado em 

Lisboa, a idade avançada do parque habitacional edificado está relacionada com os 

proprietários de idade também avançada, que em alguns casos corresponde já à segunda 

geração de proprietários. A falta de recursos para a conservação das casas está associada 

a profissões exercidas pouco qualificadas, por indivíduos com reduzido nível de instrução e 

que hoje se situam numa situação de reforma (1994). 

A valorização actual da propriedade assume dois valores distintos: o afectivo e o 

económico. O primeiro relaciona-se com a forma de aquisição, seja directa ou por 

herança, e manifesta-se pela ligação com a propriedade que parece excluir qualquer 

hipótese de venda e impulsiona a sua conservação. Na valorização económica 

prevalecem os custos de gestão e manutenção da casa enquanto fonte de rendimento. 
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Apesar das dificuldades financeiras, encontra-se uma forte vontade na conservação da 

propriedade, motivada por três factores: 

 Económicos: preservar para reduzir custos da degradação; 

 Patrimoniais: preservar o antigo deixado pelos pais; 

 Humanitários: promover a melhoria das condições da habitabilidade dos que 

habitam a casa. 

A relação entre proprietário e inquilino é geralmente uma relação cordial, embora não 

afectiva. Verifica-se o reconhecimento das baixas rendas por parte dos inquilinos, que os 

leva muitas vezes a suportarem os encargos no interior da casa sem recorrerem ao senhorio.  

Os inquilinos nestes habitats mais degradados caracterizam-se por estes traços mais 

dominantes: 

 Elevado índice de não activos, reformados e domésticas; 

 Profissões pouco qualificadas reforçadas por níveis de escolaridade reduzidos; 

 Estrutura familiar tradicional urbana com tendência para a redução dos próprios 

agregados; 

 Origem geográfica predominante urbana. 

Mesmo com boas relações estabelecidas, por vezes também se geram situações de 

conflito relacionadas com a manutenção da habitação, a atitude de autoconservação é 

reforçada pelos inquilinos que exigem obras com alguma frequência, apesar dos 

proprietários nem sempre concordarem e atribuírem-lhes o dever de manutenção do 

interior dos edifícios. Este conflito pode ter como consequência o subaluguer da habitação 

sem conhecimento do proprietário (Guerra, 1994). 

Quando Guerra questionou a razão da não realização de obras, os inquilinos apresentaram 

com principal razão a falta de dinheiro e, por outro lado, a noção de que estão a investir 

num património que não é seu. Os inquilinos disseram também que a responsabilidade 

pelas obras do edifício é dos proprietários e das Câmaras e do Estado e que, apesar desta 

diversidade de inserção, há muitos pontos de contacto entre os diferentes actores por isso, 

as principais responsabilidades pela situação de degradação em que se encontra o 

património edificado foram atribuídas à esfera pública do Estado e autarquias que devem 

intervir mais nos processos de recuperação urbana (1994). 
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Quadro 3: Quadro resumo das AUD 
 

3.4 Quadro resumo das Áreas Urbanas Marginais 

Apesar de todas as tipologias estudadas não serem as mais convencionais em Portugal, 

seja pela sua forma de aquisição ou por não terem condições dignas, elas diferem entre si 

e têm diferentes características. De modo a concluir o capítulo das áreas urbanas 

marginais, foi efectuado o Quadro 3 que sintetiza as particularidades consideradas 

importantes da cada uma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada tipologia foram analisados aspectos anteriores ao início da construção das 

habitações: a legalidade da sua construção. A existência (ou a ausência) de um 

planeamento prévio do projecto e a apropriação legal do solo. Foram também analisados 

aspectos relacionados com a qualidade das habitações: se utiliza materiais precários nas 

residências, se tem infraestruturas mínimas e equipamentos dentro de casa adequados. 

Pode-se concluir que as AUGI e o Realojamento Clássico são as tipologias com melhores 

condições, apesar das primeiras serem ilegais e as segundas legais, pois foram fornecidas 

pelo Estado. O Realojamento Precário e as Casas Velhas são habitações com menores 

condições que as anteriores, mas é nos Bairros de Lata que existem maiores dificuldades. 

Para além de serem ilegais e desorganizados, as suas habitações são construídas em 

materiais precárias, têm poucas infraestruturas mínimas e muitas vezes também não 

possuem equipamentos adequados para uma vida digna. 
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Figura 22: Metodologia proposta 
 

Capítulo 4 | Centro de Apoio Social: Exercício de Programação 
 

4.1 Introdução 
 
Em Portugal, existem vários casos de áreas degradadas com residentes a precisar de apoio 

de entidades sociais e políticas. Deste modo achou-se oportuno intervir nestas áreas e 

encarar este problema com uma proposta de uma ferramenta que consiga contribuir para 

melhorar as condições para possibilitar os apoios sociais. Esse apoio passaria por ter uma 

base física para poder ser concretizado.  

Propõe-se neste trabalho criar uma ferramenta que auxilie um projecto de um Centro de 

Apoio Social, como equipamento colectivo, que possa ser implantado em qualquer área 

degradada em Portugal de forma a melhorar as condições da comunidade e da sua 

envolvente. Tem como objectivo principal rejuvenescer a rede de espaços física e 

socialmente, com programas e eventos que apoiem os residentes da área.  

São introduzidos centros de apoio social como equipamentos colectivos e são analisadas 

as suas características, tipologias e objectivos. De seguida apresenta-se o programa do 

“Centro” proposto, alguns programas e eventos sugeridos e uma modelo conceptual para 

um melhor entendimento da relação entre os espaços integrantes. 

Esta dissertação não se foca num só projecto de arquitectura de um Centro de Apoio 

Social, mas sim na formulação de um processo de programação (uma ferramenta) que 

sirva de auxilio para qualquer proposta de um “Centro” que seja desenhado em Portugal. 

 

 

 

 

A figura 22 representa a metodologia que se propõe nesta dissertação a fim de obter 

informação benéfica para o planeamento de um projecto de um Centro de Apoio Social. 

Deste modo, vai ser proposto um processo de programação que se aplica a qualquer área 

urbana degradada em Portugal e que, quando utilizado, resulta em indicações uteis para 

uma fase posterior do planeamento do projecto. As fases desta metodologia são: 

1. Definir qual a área urbana onde se localizará o equipamento. 

2. Efectuar o processo de programação para essa área urbana. 

3. Analisar as indicações para um planeamento posterior: a localização sugerida do 

Centro de Apoio Social, os seus equipamentos prioritários e as respectivas 

dimensões. 
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O processo de programação foi é formado por dois estudos: um de definir orientações 

consideradas relevantes e o outro de criar critérios para cada equipamento possível de 

implementar no Centro de Apoio Social. Tanto as orientações como os critérios vão ser 

identificados e justificados de forma a entender a sua importância e de como podem 

auxiliar no desenvolvimento do projecto. 

Após compreender como se definiu este processo, é explicado como pode ser utilizado 

quando se sabe qual a específica área urbana degradada a considerar, seja um habitat 

clandestino espontâneo, um bairro social ou um aglomerado de casas precárias. 

Este “Centro” focar-se-á em indivíduos com dificuldades, tanto a jovens com dificuldades 

escolares, a adultos com dificuldade em arranjar emprego ou a idosos que precisem de 

apoio e companhia. Em relação às valências de cada equipamento, cada um terá os 

equipamentos mais adequados de acordo com a zona e comunidade alvo. Por exemplo, 

um “Centro” que apoie uma comunidade com uma faixa etária mais acentuada terá 

como equipamentos prioritário um lar de idosos e um centro de dia. Por outro lado, uma 

comunidade mais jovem necessitará de mais salas onde possam ser apoiados nos seus 

estudos. 

Por vezes as áreas degradadas são alvos de marginalização pelas comunidades 

envolventes, devido à sua diferente classe social e diferentes realidades por isso, para além 

das características de cada equipamento, é crucial pensar numa boa implantação do 

equipamento na malha urbana e para tal, deve se também analisada a envolvente da 

área degradada de modo a reduzir a sua segregação e aumentar a sua integração. 

O planeamento urbano constitui um instrumento fundamental para a coesão territorial e o 

espaço público surge como o seu elemento estruturante pois tem um papel determinante 

na definição da forma, silhueta urbana e respectivas ligações. Esta boa coesão do território 

vai permitir conceder coerência à forma do tecido urbano e promover a interligação de 

malhas e redes urbanas. De modo a planear em prol de um território coerente e 

estruturalmente coeso, é fundamental que as acções de planeamento urbano, sejam elas 

de grandes ou pequenas dimensões, se orientem por princípios que promovam a coesão 

territorial nas diversas vertentes (Pinto et al., 2008).  

Para um planeamento urbano adequado, é necessário conhecer bem a área de 

intervenção e a sua envolvente. Por essa razão, é importante seguir as orientações 

definidas no processo de programação de modo a conhecer melhor o território e 

consequentemente planeá-lo melhor. Estas orientações propostas são baseadas em 12 

dimensões e 27 parâmetros que devem ser tidos em consideração na concepção do 

projecto para garantia de uma coesão urbanística. De seguida são propostos os 

equipamentos do “Centro” com os respectivos critérios para serem analisadas juntamente 

com a informação de cada comunidade. 
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Quadro 4 – Exemplos de tipologias de equipamentos e a sua correspondência à hierarquia territorial 
Fonte: COLAÇO, P. (2011) 

 

 

No final, estas orientações vão ser ilustradas e analisadas num caso de estudo no bairro da 

Quinta da Princesa, no Seixal. É um bairro isolado e com poucas condições, várias vezes 

associados pelos media como “zona perigosa” e sofre de um estigma social pela 

população do exterior. Este bairro foi escolhido por se enquadrar numa das tipologias de 

áreas degradadas, ser compostos por residentes com algumas dificuldades e porque pode 

beneficiar bastante de um Centro de Apoio Social. 

 

4.2 Centro de Apoio Social como equipamento colectivo 
 

Equipamentos colectivos são estruturas físicas onde a comunidade residente (ou activa) 

num dado território tem acesso a bens e serviços que necessita para a sua sobrevivência e 

realização (Antunes, 2005). As normas para a programação publicadas pela DGOTDU, 

definem os mesmos como: “Edificações onde se localizam actividades destinadas à 

prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à qualidade de vida das 

populações.” (DGOTDU, 2002: Introdução-6). Os equipamentos colectivos podem ser 

públicos, privados ou fruto de parcerias público-privadas. Estes equipamentos apresentam 

diversas tipologias dependendo da necessidade que suprimem (saúde, educação, 

desportos, segurança pública, etc) e, a sua hierarquia estabelece-se em função do número 

de utentes para o qual é programado e em função dos seus limites geográficos. O quadro 

realizado por Colaço em 2011 sintetiza alguns destes exemplos: 
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O Planeamento público de equipamentos colectivos é a actividade desenvolvida por 

instituições públicas a fim de tomar (fundamentar) decisões sobre os equipamentos, seja 

de instalação, expansão, redução ou de encerramento (Antunes, 2005). O planeamento 

público tem, por norma, a finalidade de proporcionar o bem-estar da população, contribuir 

para o ordenamento de território e aumentar a competitividade das regiões (Colaço, 

2011). 

As decisões, tomadas durante o processo de planeamento, encontram-se em geral ligadas 

a factores de localização e de capacidade dos equipamentos colectivos, tendo por base 

certos objectivos como: 

 Minimização dos custos: na instalação, na exploração e na deslocação; 

 Maximização das acessibilidades: diminuição da distancia média dos utentes para 

o equipamento; 

 Maximização da cobertura: garantindo o maior número de utentes, numa dada 

distância máxima dos equipamentos; 

 Maximização da equidade: de forma a servir o utente, mais distante do 

equipamento, da melhor maneira possível (Colaço, 2011). 

Do ponto de vista de organização e desenvolvimento do território os equipamentos 

coletivos são muito importantes uma vez que as populações têm tendência a se 

aproximarem de onde existe uma maior oferta de serviços, assim como, a qualidade de 

vida das comunidades está muito dependente da proximidade, eficiência, qualidade e 

número dos equipamentos colectivos existentes. Deste modo, a localização de um novo 

equipamento tem uma importância significativa.  

Para a determinação da implantação do equipamento, deve ser feito um levantamento 

de outros equipamentos colectivos existentes próximos da área em análise, com o 

objectivo de suprir as carências existentes no território. Geralmente, para quantificar as 

carências existentes é feita uma avaliação ao número de habitantes por unidade de 

equipamento (tendo em conta a zona de influência do equipamento) e relaciona-se com 

o número padrão considerado desejável ou mínimo. Deve ser também tomado em 

consideração a rede urbana, a política de solos em vigor, os meios disponíveis e a 

localização dos equipamentos existentes de forma a obter uma avaliação realista de 

carências. É então de extrema importância conhecer as características das instalações dos 

equipamentos existentes, o seu funcionamento, e as características dos seus utilizadores 

(Colaço, 2011). 
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A fim de reduzir factores que acentuam fenómenos de exclusão social e pobreza nos 

grupos sociais mais fragilizados ou nas zonas economicamente instáveis, os estados 

membros da EU decidiram lutar contra esses fenómenos nas suas políticas (DGOTDU, 2002). 

Com base na análise da situação e tendências nacionais, Portugal apresentou o Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI) onde se descreve os principais eixos estratégicos 

de intervenção em curso e a implementar (PNAI, 2003). Os objectivos definidos deste plano 

assemelham-se aos do Centro de Apoio Social e são: 

 Promover a participação no emprego e possibilitar o acesso aos recursos, aos 

direitos, aos bens e aos serviços; 

 Prevenir os riscos de exclusão social; 

 Actuar a favor dos mais vulneráveis; 

 Mobilizar o conjunto de intervenientes (PNAI, 2003). 

“Contribuir para um Portugal mais justo, mais solidário e mais moderno, corresponde a um 

compromisso e a um objectivo estruturante, que implica a participação alargada de todos, 

no sentido de um desenvolvimento coeso e sustentável do País.” (PNAI, 2003: 4). Deste 

modo, procura-se conjugar diversas políticas sociais que, numa base territorial, concorram 

para um modelo de intervenção que favoreça a comunidade com vista à prevenção e 

erradicação de situações de pobreza, disfunção, marginalização e exclusão social, 

dirigidas sobretudo aos grupos de cidadãos mais vulneráveis (DGOTDU, 2002).  
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Quadro 5 – Alguns espaços e programas possíveis de aplicar no Centro de Apoio Social 

 

4.3 Conteúdo programático  
 

Apesar de cada “Centro” ser diferente, o objectivo de auxiliar as comunidades com 

melhores condições mantém-se, por isso, o programa indicado para todos eles é 

semelhante. Os possíveis espaços constituintes são os mesmos de modo que variam de 

acordo com dimensões e parâmetros, referidos de seguida, para que cada proposta seja 

a mais adequada e coesa possível com a envolvente. Os espaços interiores do 

equipamento variam em número e tamanho, bem como os programas e os eventos, 

porque cada “Centro” é relativo às necessidades de cada comunidade. De seguida é 

apresentada uma tabela com alguns espaços e programas a considerar na concepção 

destes equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com estes espaços e programas é possível auxiliar comunidades mais carenciadas com as 

seguintes actividades, entre outras: 

 Explicações do ensino básico e secundário para alunos que tenham dificuldades 

na escola e que precisem de ajuda para obter melhores resultados; 

  Workshop para adultos de diversas habilidades e técnicas que sejam benéficos 

para o quotidiano, como tecelagem ou carpintaria; 

 Actividades para os mais idosos para ocuparem o seu tempo com algo que lhes 

agrade; 
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Figura 23 – Modelo conceptual de organização dos espaços do “Centro” 
Fonte: Adaptado de PARQUE ESCOLAR, EPE (2009) 

 

 Actividades artísticas e culturais de forma a se expressarem por novos meios como 

o desenho ou a pintura. Como muitas comunidades são provenientes de diferentes 

origens, especialmente de antigas colónias portuguesas, podem ser celebrados 

eventos tradicionais de cada país; 

 Convívio e reflexão sobre várias temáticas de forma a discutir temas importantes; 

 Apoio social para ajudar a responder a carências de política social específicas dos 

grupos mais vulneráveis e tentar integrá-los melhor na sociedade; 

 Apoio à inserção profissional com o objectivo de encaminhar, apoiar e 

acompanhar jovens e adultos em processos de reconhecimento de 

competências, de orientação profissional/ vocacional na inserção no mercado de 

trabalho; 

 Sessões com psicólogo para indivíduos que necessitem de apoio psicológico; 

 Workshops de culinária para induzir uma alimentação mais saudável e variada; 

 Cozinhar em comunidade de modo a possibilitar melhores condições a quem não 

as tem nas próprias habitações. Boa forma de incentivar o convívio e 

aprendizagem. 

 Actividades desportivas de forma a incentivar exercícios físicos e benéficos à 

saúde. 

De seguida apresenta-se um modelo conceptual que propõe a organização do “Centro” 

de acordo com as funções de cada espaço de modo a garantir condições para o seu 

funcionamento e permitir abertura à comunidade. 
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4.4 Processo da programação  
 

O objectivo deste processo é dar indicações preliminares de desenho com auxílio da 

informação disponível e é composto por duas análises:  

 Orientações, pertinentes que devem ser analisadas; 

 Critérios, com as características de cada equipamento possível de implementar. 

O resultado deste método pode ser usado como apoio numa fase inicial ou em etapas 

seguintes como, por exemplo, na confirmação da implantação escolhida para o “Centro”. 

Com este processo vai ser possível acelerar, tanto o planeamento como a conceção, pois 

as bases para um projecto coerente já se encontram estabelecidas. 

Este método é baseado na filosofia que a conceção é o ponto de partida, por meio de 

discussões, reflexões e testes com respectivas análises, para alcançar um ponto de vista em 

comum entre todos os intervenientes relacionados com a projecto, principalmente entre 

os arquitectos e os engenheiros. Se o desenho for integrado em todo o processo, do estudo 

inicial à fase detalhada, então é possível propor direções negociáveis e tangíveis, definir 

problemas e motivar o andamento de cada fase do projecto. Seguir esta abordagem de 

planeamento é o primeiro passo para um método colaborativo de conceção (UN-HABITAT, 

2016,).  

Como referido na DGTDU, para a correcta realização de equipamentos é necessário a 

execução de várias etapas, que são as seguintes: 

 
 Análise do Território: Identificação dos centros urbanos, dos aglomerados 

habitacionais, dos equipamentos e áreas económicas importantes, das principais 

vias de comunicação, dos espaços verdes e espaços azuis, dos constrangimentos 

naturais (topografia) e de serviços que possam prejudicar o funcionamento do 

equipamento (fábricas e aeroportos); 

 Planeamento: Avaliação das carências existentes, definição dos equipamentos a 

criar e respectiva caracterização (número e tipo); 

 Localização: Escolha da localização do equipamento; 

 Programa: Estabelecimento do programa do edifício; 

 Projecto: Elaboração do projecto do edifício; 
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 Financiamento: Reserva de verbas que garantam a realização total do 

equipamento, desde a fase inicial de compra do terreno, até à fase final de 

mobiliário e apetrechamento; 

 Funcionamento e Conservação: Conjunto de acções necessárias para assegurar a 

utilização permanente do equipamento (DGTDU, 2002). 

 
A programação feita neste trabalho vai auxiliar os primeiros cinco pontos deste processo 

de realização. A análise de território porque as dimensões e os parâmetros definidos 

ajudam a obter informação do local em estudo. O planeamento, a localização, o 

programa e o projecto beneficiam desta programação devido aos critérios com as 

caracterizações dos equipamentos. Estes critérios ajudam a decidir onde implantar o 

“Centro”, quais os equipamentos prioritários que lá devem existir e sugestões para o seu 

dimensionamento. 

 

Este processo de programação resulta em três indicações relevantes para o planeamento 

de um Centro de Apoio Social: 

 

 Localização: Qual a sua centralidade em relação ao bairro e as soluções de 

acessibilidade garantidas; 

 Programação: Quais os equipamentos a implementar e para quem se destina; 

 Dimensionamento: Qual a relação na forma e o modo como são articulados e 

desenhados os seus equipamentos. 
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4.4.1 Orientações: dimensões e parâmetros 
 

As práticas de planeamento do século XX foram caracterizadas por modelos urbanísticos 

que criaram ambientes fragmentados e segregados com zonas residenciais pouco densas 

e dispersas, bem como outras zonas residenciais mais densas desconectadas das restantes 

funções urbanas da envolvente. Esta separação de funções afecta a vida da cidade pela 

falta de coesão com as funções urbanas e com as vizinhanças e que resulta num aumento 

de energia consumida e numa redução de productividade. A dispersão urbana fez com 

que os transportes e serviços fossem ficando demasiado dispendiosos, tanto a nível 

monetário como de tempo despendido, que resulta numa utilização muito elevada de 

transportes privados em estradas com pouca actividade e vibração de vida (UN-HABITAT, 

2016). 

As dimensões e os parâmetros para o projecto têm como objectivo serem aplicados no 

processo de projecção e concepção do espaço público de forma a criar respostas 

verdadeiramente adaptadas à realidade do local onde se inserem, (Pinto et al., 2008).  

É importante que estas orientações permitam uma adequação do “Centro” à realidade 

física e formal na sua localização, promovendo uma mais valia para a comunidade. Deste 

modo, as dimensões e parâmetros analisados vão orientar o projecto no sentido de 

responderem às necessidades e expectativas da população alvo, bem como a nível da 

tipologia do espaço, a nível das actividades e das dinâmicas criadas. Em suma, pretende-

se que estas dimensões orientem o projecto no sentido de promover um fortalecimento da 

comunidade a nível ambiental, social, económica e formal, considerando as várias 

escalas, a sua implantação, a relação com a envolvente e respectiva área de influência. 

Entenda-se por dimensões a População, os Equipamentos, a Habitação, os Serviços, as 

Questões Sociais, a Economia, a Governança, a Herança e a Identidade, os Cheios e 

Vazios, a Morfologia e a Conectividade. 

Por parâmetros existe Idade, Género, Escolas, Junta de freguesia, Hospitais, Barreiras 

arquitectónicas, Habitações degradadas, Habitações multifamiliares, Estabelecimentos 

comerciais, Fábricas, Infraestruturas, Edifícios empresariais, Desemprego, Segurança, 

Participação da comunidade, Poder de compra, Objectivos do governo, Planos directores 

municipais, Monumentos, Descampados, Preço dos terrenos, Topografia, Zonas verdes e 

azuis, Riscos e catástrofes, Centros Urbanos, Cruzamentos e Transportes. 

A fim de seguir as orientações eficazmente, é necessário analisar certas dimensões e 

parâmetros de forma a responder 3 questões essenciais sobre cada projecto: 

 Qual a razão de fazer um Centro de Apoio Social neste território? 

 Onde vai ser implantado? 

 Quais as suas características? 
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No quadro 6 é apresentado uma síntese de dimensões e os respectivos parâmetros a 
considerar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 6 – Síntese de dimensões e os respectivos parâmetros de cálculo 
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População: Com essa dimensão analisa-se o número de habitantes de um determinado 

território, a sua densidade populacional e no número de indivíduos que poderá usufruir do 

“Centro”. Deste modo é possível desenhar os seus espaços mais proporcionais à 

comunidade. 

 

 Idade: São identificadas as idades da comunidade em estudo porque a faixa 

etária da população vai influenciar o tipo de espaços a desenvolver. Por exemplo, 

se o bairro tiver número elevado de jovens projecta-se mais salas de apoio escolar 

e um campo de jogos, se tiver maior número de idosos então projecta-se maiores 

espaços polivalentes que promovam o convívio. 

 Género: O número de homens, mulheres e outros da população ajudará na 

escolha dos workshops implementados, principalmente para os adultos. Uma 

comunidade com elevado número de mulheres poderá ter maior interesse em 

workshops de tecelagem, por exemplo, enquanto que em comunidades 

maioritariamente masculina talvez haverá maior adesão num workshop de 

carpintaria. 

 

Habitação: Estuda-se esta dimensão para conhecer a sua densidade e a localização os 

vários aglomerados habitacionais, com vista a definir as áreas mais habitadas e mais 

propícias à implantação do equipamento de apoio social. Pode se definida em diversos 

mapas e com apoio das Juntas de Freguesia ou Câmaras Municipais. 

 

 Habitação degradada: Sabendo o número de habitações precárias é possível 

projectar, numa fase inicial, equipamentos que lhes apoiem de forma eficaz. Se for 

uma zona com várias “barracas”, seria sensato desenhar um equipamento de 

cozinha comunitária para essa comunidade. 

 Habitação multifamiliar: Esta tipologia de habitação tem maior densidade 

populacional. Saber onde se encontram é importante para a implantação do 

projecto de forma a ser central a um maior número de indivíduos possível. 

Serviços: Com esta dimensão procura-se mapear os serviços existentes devido à sua 

relevância para a comunidade. Conhecer onde se encontram os locais de trabalho e de 

lazer, assim como os percursos efectuados frequentemente são importantes para entender 

as zonas mais movimentadas. Espaços mais movimentados resultam em locais mais 

propícios para a localização do “Centro”. 

 Estabelecimentos comerciais: Equipamentos de trabalho e de lazer que atraem a 

população durante todo o ano. A sua localização encontra-se em zonas 

estratégicas para serem centrais e a sua envolvente é, por norma, mais 

movimentada que outras áreas sem equipamentos comerciais. 
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 Fábricas: Equipamentos de grande dimensão que se devem encontrar mais 

afastados do centro, principalmente se produzirem resíduos tóxicos.  

 Infraestruturas: São essenciais em zona habitadas para garantir boas condições, 

por isso, é importante saber quais as infraestruturas disponíveis e a sua área de 

influência. 

 Edifícios empresariais: Zonas de trabalho que aglomeram muitos indivíduos. 

Mapear estes espaços serve para conhecer zonas com movimento acentuado e 

de todos os percursos efectuados para lá chegar. 

Questões Sociais: Define problemas sociais que são verificados por parte da comunidade 

e que influenciam a sua forma de estar. Nesta dimensão são abordados temas como os 

conflitos sociais e a falta de estabilidade emocional. Para os conhecer deve se recorrer às 

Juntas de Freguesias e associações que apoiem essas comunidades. 

 Desemprego: Indivíduos sem emprego estável ou sem qualquer fonte de 

rendimento podem ser beneficiados com o apoio oferecido pelo “Centro”. Por isso, 

a sua implantação e espaços devem considerar este grupo mais desfavorecido, 

por exemplo, um bairro com elevado desemprego terá no seu “Centro” um maior 

número de workshop para adultos e apoio à inserção social. 

 Segurança: Locais com muitos conflitos, sejam entre grupos diferentes ou familiares, 

resultam em mais problemas e dificuldades, logo estes espaços mais conflituosos 

devem ser mapeados de forma a saber quais os bairros mais problemáticos. Locais 

com pouco segurança famliar poderá resultar na construção de mais gabinetes 

de apoio social no Centro de Apoio. 

 Participação da comunidade: A comunicação entre as entidades intervenientes 

com as pessoas que lá vivem é essencial para entender as necessidades prioritárias 

do local. Deve se saber quão participativa é a comunidade porque o 

envolvimento das populações assegura um carácter inclusivo no processo. Novas 

ideias e sugestões de quem lá vive resulta em soluções mais adequadas. 

Economia: A pobreza de bens vai influenciar a necessidade de auxílio. Analisar zonas com 

maior taxa de pobreza é importante para definir quais têm maior necessidade de apoio. 

Esse apoio dado no “Centro” deverá estar próximo e acessível a quem precisa. 

 Poder de compra: Se a população tiver problemas monetários, seja qual a razão, 

devem ser apoiados e aconselhados por quem pode ajudar.  

Governança: Deve se saber qual o papel do governo em todo o processo e ter sempre a 

sua aprovação para avançar. 

 Objectivos do governo: Os objectivos do “Centro” devem estar em sintonia com os 

do governo para um processo mais suave e com menos obstáculos. Manter uma 
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comunicação saudável com as entidades intervenientes é uma mais valia para um 

projecto de sucesso. 

 Planos directores municipais (PDM): Estes instrumentos de gestão territorial devem 

ser analisados de forma a conhecer as opções e importâncias de cada município. 

Equipamentos: Aqui encontram-se todos os equipamentos de vários sectores, da 

educação, da saúde, de segurança social, de desporto e de segurança pública. Um dos 

objectivos do ordenamento do território e do urbanismo é a programação, a criação e a 

manutenção de equipamentos tendo em conta as necessidades específicas da 

população, as acessibilidades e a adequação da sua capacidade de utilização. É então 

necessário mapeá-las a fim de saber as suas funções e áreas de influência. 

 Escolas: Como os estudantes são um grande foco no “Centro”, a tipologia de cada 

escola e sua a localização é muito importante para definir a implantação e as 

características do projecto. 

 Junta de freguesia: Os seus responsáveis podem ajudar na concepção do projecto 

porque encontram-se, por norma, cientes da situação actual da freguesia. O 

equipamento encontra-se central a cada zona, por isso, o “Centro” deve se 

encontrar próximos deste de forma a abranger maior população. 

 Hospitais: Essenciais em áreas com maior densidade populacional. A sua 

localização, bem como a de centros de saúde é importante. 

 Barreiras arquitectónicas: São limitações que pessoas portadoras de deficiência se 

deparam no seu dia-a-dia que as impedem de se movimentar facilmente. Estas 

barreiras devem ser encontradas e solucionadas. 

Herança e Identidade: Com esta dimensão vais se entender a história do local, no que o 

torna único, desde eventos culturais a construções com um significado especial à 

comunidade.  

 Monumentos: Construções com algum significado para a comunidade. A 

localização destes espaços é estratégica e deve ser considerada na escolha da 

implantação do projecto. 

Cheios e Vazios: Afim de encontrar o terreno para construção do “Centro”, é necessário 

analisar os vários espaços que permitem essa obra de forma a encontrar o mais adequado 

tendo em conta as pré-existências e a corrente situação da comunidade. 

 Descampados: Saber quais os espaços públicos e quais os privados de forma a  

escolher o mais vantajoso.  

 Preço dos terrenos: Sabendo quais os terrenos disponíveis, é importante comparar 

os preços dos terrenos.  
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Morfologia: Nesta dimensão estuda-se a delimitação do local em consideração, 

independentemente da escala. Forma de delimitação do terreno a partir dos limites físicos, 

tanto das construções como das linhas de água e relevos acentuados. 

 Topografia: Estudo das características presentes na superfície de um território, 

como o relevo. É essencial determinar as condições do solo antes da intervenção 

de modo a não haver grande número de constrangimentos. 

 Zonas verdes e azuis: Zonas necessárias para sustentarem e organizarem a malha 

urbana, bem como, são espaços que promovem uma rede distribuidora de uma 

continuidade ecológica e cultural. Por esta razão, seria uma mais valia uma forte 

ligação deste tipo de espaços verdes e/ou azuis ao “Centro”. 

 Riscos e catástrofes: A prevenção de qualquer actividade que ponha em risco a 

comunidade deve ser estabelecida e controlada. 

Conectividade: Deve ser criada uma boa acessibilidade, tanto no interior como para fora 

do bairro, de forma a facilitar o movimento entre diferentes áreas. É importante estudar as 

vias principais e secundárias de forma a não haver constrangimentos de veículos e de 

pessoas permitindo uma comunicação bem equilibrada em todo o território. Estas ligações 

entre espaços vão influenciar a localização do projecto. 

 Centros urbanos: Se existir, encontrar o centro urbano onde há mais actividade e 

movimento porque nestes espaços existe maior fluxo de indivíduos. Implantar o 

“Centro” na mesma zona pode ser adequado visto que a centralidade é uma 

vantagem. 

 Cruzamentos: Vias que se encontram criam alguma tensão e dinâmica nos bairros, 

logo, encontrar os principais cruzamentos resultam num melhor entendimento do 

movimento e de como os percursos são efectuados. 

 Transportes: A rede de transportes é essencial para quem não tem um veículo 

disponível ou não os utilize. As ligações entre trabalho e casa, por vezes, não são 

possíveis a pé por isso os transportes públicos são a única solução. Conhecer esta 

rede de comunicação viária ajuda a analisar percursos e aglomerados 

populacionais que influenciam a implantação do “Centro”. 
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4.4.2 Critérios dos equipamentos 
 

Os equipamentos apresentados de seguida trazem vantagens se forem implementados no 

Centro de Apoio Social, mas visto que nem sempre existe a possibilidade de os incorporar 

todos, seja por razões financeiras ou outras razões, é importante fazer uma selecção dos 

equipamentos mais prioritários para cada comunidade. Para esta etapa do processo de 

programação, foram definidos critérios para cada equipamento de modo a auxiliar a 

selecção dos equipamentos mais essenciais.  

A fim de fornecer informação às entidades ligadas ao planeamento a nível central, 

regional e local, procede-se à caracterização de alguns equipamentos possíveis de 

projectar no Centro de Apoio Social, cujos critérios devem ser considerados com um 

instrumento de trabalho, e não como uma receita a aplicar à regra. Os critérios que se 

seguem são adaptados das “Normas para a programação de equipamentos colectivos” 

realizado pela DGOTDU (2002) e pelo “Manual de Projecto” do Parque Escolar (2009), de 

forma a se adequarem a um projecto de um Centro de Apoio Social em Portugal e foram 

criados para serem utilizados no processo de programação. Estes são: 

Área de Influência: Delimitada pelos pontos do território cujo afastamento ao equipamento 

corresponde ao valor da irradiação. Para a delimitação da área de influência, a medição 

da irradiação é feita sobre as vias de comunicação, tendo em conta as características 

morfológicas e a rede de transporte públicos. 

População Base: Valor de população a partir da qual se justifique a criação de um 

determinado equipamento. Este valor pode ser indicado em número de habitantes ou mais 

detalhadamente, num seu subconjunto, um determinado estrato populacional, ou número 

mínimo de utentes. 

Critério de Programação: O critério de programação tem por base questões relativas ao 

funcionamento e gestão do equipamento, garantindo condições adequadas para a 

prestação de um serviço de qualidade. Os indicadores no critério de programação variam 

consoante a especificidade do equipamento e sector em causa. 

Critério de Dimensionamento: Indicadores que permitem calcular as dimensões dos 

equipamentos.  

Critério de Localização: Condições a ter em conta na escolha da localização do 

equipamento. Essas condições referem-se sobretudo a complementaridades e 

incompatibilidades com outros estabelecimentos, bem como a características especiais a 

que os locais deverão obedecer. 
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Quadro 8 – Caracterização do Centro de Acolhimento Temporário 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

 

Os equipamentos apresentados são resultado da análise feita de áreas urbanas 

degradadas, dos seus problemas e da realidade dos seus residentes. Estes equipamentos 

procuram apoiar os vários indivíduos da comunidade, desde as crianças aos idosos, de 

forma a contribuir para melhores condições. Como estes critérios são adaptados do 

DGOTDU (2002), os critérios originais encontram-se em itálico para possível distinção. 

Os equipamentos são os seguintes: 

Designação do equipamento: Centro de A.T.L (Actividades de Tempos Livres) 

Resposta que se destina a proporcionar actividades do âmbito de animação socio-cultural 

a crianças e jovens, nos períodos disponíveis sem responsabilidades escolares e de trabalho. 

Localização no “Centro”: Salas Polivalente e Campo de Jogos 

  

Área de Influência Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Freguesias com: 
 Grande percentagem de crianças e jovens 
 Elevada existência de problemas sócio-económicos que se possam 

traduzir numa situação de risco social 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 5 crianças ou jovens 

Unidade máxima:  
 60 crianças ou jovens divididos por dois turnos (manhã e tarde) 

Área média das instalações: 
 Área útil: 8 m² / criança 
 Área de construção: 12 m² / criança 

Critério de 
Localização 

Área desafogada, que obedeça aos seguintes critérios: 
 Zona central, perto de aglomerados habitacionais, procurando 

evitar que as crianças fiquem sujeitas a extensos trajectos diários 
 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Afastado de zonas industriais, poluentes e ruidosas como de outras 

zonas que possam pôr em risco a integridade física e psíquica das 
crianças e jovens 

 Zonas próximas das escolas que as crianças e jovens frequentam 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 

Designação do equipamento: Centro de Acolhimento Temporário 

Resposta social com o objectivo de acolher temporariamente crianças e jovens em 

situação de risco decorrente de abandono, maus tratos, negligência ou outros factores, 

criando condições adequadas para o seu encaminhamento. 

Localização no “Centro”: Salas Polivalente 

 

Área de Influência Distrito ou Concelho 

População Base 3000 habitantes 

Quadro 7 – Caracterização do Centro de A.T.L (Actividades de Tempos Livres) 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 



| 60 
 

Quadro 9 – Caracterização do Centro de Acolhimento Temporário (cont.) 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 10 – Caracterização do Centro de Dia 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

 

Critério de 
Programação 

Distritos ou Concelhos com: 
 Grande percentagem de crianças ou jovens com conflitos sociais e 

com poucos apoios familiares 
 Elevada existência de problemas sócio-económicos que se possam 

traduzir numa situação de risco social e falta de segurança 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 6 utentes 

Unidade máxima:  
 20 utentes 

Área média das instalações: 
 Área útil: 10 m² / criança 
 Área de construção: 14 m² / criança 

Critério de 
Localização 

Devem ser implantados em zonas habitacionais, com os seguintes critérios: 
 Próximos de equipamentos educativos, de saúde, socio-culturais e 

recreativos 
 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 
  
 
 
Designação do equipamento: Centro de Dia 

Resposta social desenvolvida em espaços de apoio a actividades socio-recreativas 

culturais, organizadas para a população mais idosa. 

Localização no “Centro”: Salas Polivalente 

 

Área de Influência Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Freguesias com: 
 Grande percentagem de idosos e reformados 
 Elevados índices de envelhecimento e dependência dos idosos 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 5 pessoas 

Unidade máxima:  
 40 pessoas 

Área média das instalações: 
 Área útil: 5 m² / pessoa 
 Área de construção: 6 m² / pessoa 

Observações: 
 Mínimo de barreiras arquitectónicas 
 Ligação a pátio ou espaço exterior verde, se possível 

Critério de 
Localização 

Área próxima dos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Zona perto de aglomerados habitacionais, procurando evitar que os 

idosos fiquem sujeitas a extensos trajectos 
 Próximos de equipamentos de saúde, como farmácias, centros de 

saúde e hospitais 
 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 
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Quadro 11 – Caracterização do Centro de Formação de Adultos 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 12 – Caracterização da Comunidade de Inserção 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

 

Designação do equipamento: Centro de Formação de Adultos 

Equipamentos com a função de formar adultos em variadas áreas, com a finalidade de 

oferecer novas capacidades a indivíduos com poucas qualificações escolares e 

profissionais. 

Localização no “Centro”: Salas Polivalente 

 

 

 

 

 

Designação do equipamento: Comunidade de Inserção 

Equipamento que compreende um conjunto de acções integradas com vista à inserção 

social de diversos grupos alvo que, por determinados factores, se encontram numa 

situação de marginalidade.  
Localização no “Centro”: Salas Polivalente e Gabinetes 

 
Área de Influência Distrito ou Concelho 

População Base 3000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Distrito ou Concelho com: 
 Elevados índices de pobreza e marginalidade 
 Elevado número de sem-abrigo, ex-reclusos e mães solteiras 
 Número acentuado de habitações degradadas 
 Muitos indivíduos sem emprego estável 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 2 pessoas 

Unidade máxima:  
 40 pessoas divididos em dois turnos (manhã e tarde) 

Área média das instalações: 
 Área útil: 3 m² / pessoa 
 Área de construção: 4 m² / pessoa 

Área de Influência Distrito ou Concelho 

População Base 4000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Freguesias com: 
 Grande percentagem de adultos desempregados ou com 

empregos pouco estáveis 
 Elevados índices de pobreza e problemas socio-económicos 
 Número acentuado de habitações degradadas 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 6 adultos 

Unidade máxima:  
 40 adultos divididos por dois turnos (tarde e noite) 

Área média das instalações: 
 Sala para pequenos grupos: 20 a 40 m² 
 Sala normal: 50 m² 

Observações: 
 Pé direito mínimo: 2.70 m 

Critério de 
Localização 

Boa inserção nos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 
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Quadro 13 – Caracterização da Comunidade de Inserção (cont.) 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 14 – Caracterização do Centro Comunitário  
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Critério de 
Localização 

Devem ser implantados em zonas habitacionais, com os seguintes critérios: 
 Próximos de equipamentos educativos, de saúde, formação 

profissional, socio-culturais e recreativos 
 Obedecer a regras de salubridade e de segurança 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 
 
 
 
Designação do equipamento: Centro Comunitário 

Equipamento onde se desenvolvem actividades que, de uma forma articulada, tendem a 

contruir um polo de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à definição 

de um projecto de desenvolvimento local. 
Localização no “Centro”: Salas Polivalente 

 
Área de Influência Bairro ou Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Bairros ou Freguesias com: 
 Existência de problemas que impeçam a participação das pessoas, 

famílias e grupos no seu próprio desenvolvimento. 
 Elevado número de pessoas que vivam pouco em comunidade 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 10 pessoas 

Unidade máxima:  
 50 pessoas em simultâneo 

Área média das instalações: 
 Área útil: 7 m² / pessoa 
 Área de construção: 9 m² / pessoa 

Observações: 
 Mínimo de barreiras arquitectónicas 
 Ligação ao pátio, campo de jogos ou espaço exterior verde, se 

possível 

Critério de 
Localização 

Boa inserção nos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Próximos de equipamentos culturais, recreativos e comerciais 
 Afastado de zonas industriais, poluentes e ruidosas como de outras 

zonas que possam pôr em risco a integridade física e psíquica dos 
utentes 

 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 
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Quadro 15 – Caracterização do Centro de Explicações 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 16 – Caracterização do Centro de Apoio Familiar 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Designação do equipamento: Centro de Explicações 

Resposta social para apoio escolar de crianças e jovens que frequentem a escola e que 

necessitem de auxilio externo de forma a obterem melhores resultados. 

Localização no “Centro”: Salas Polivalente 

 
Área de Influência Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Freguesias com: 
 Grande percentagem de crianças e jovens 
 Elevada existência de problemas sócio-económicos que se possam 

traduzir em dificuldades na escola 
 Elevado número de crianças e jovens com pouco apoio escolar em 

casa  

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 4 crianças ou jovens 

Unidade máxima:  
 40 crianças ou jovens divididos por dois turnos (manhã e tarde) 

Área média das instalações: 
 Sala para pequenos grupos: 20 a 40 m² 
 Sala normal: 50 m² 

Observações: 
 Pé direito mínimo: 2.70 m 

Critério de 
Localização 

Área desafogada, que obedeça aos seguintes critérios: 
 Zona central, perto de aglomerados habitacionais, procurando 

evitar que as crianças fiquem sujeitas a extensos trajectos diários 
 Zonas próximas das escolas que as crianças e jovens frequentam 
 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 
 
 
 
Designação do equipamento: Centro de Apoio Familiar 

Resposta social vocacionada para o apoio especializado às famílias, ajudando a criar 

condições e a potencializar os recursos necessários à manutenção das crianças e jovens 

nos seus agregados de origem. 

Localização no “Centro”: Gabinetes 

 

Área de Influência Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Freguesia com: 
 Grande percentagem de crianças ou jovens com conflitos sociais e 

com poucos apoios familiares 
 Elevada existência de problemas sócio-económicos que se possam 

traduzir numa situação de risco social  
 Elevados índices de pobreza e marginalidade 
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Quadro 17 – Caracterização do Centro de Apoio Familiar (cont.) 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 18 – Caracterização do Centro de Atendimento Psicológico 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 1 família 

Unidade máxima:  
 1 família por gabinete 

Área média das instalações: 
 Área útil: 2 m² / pessoa 

Observações: 
 Estes equipamentos devem se afastar de áreas de maior ruido, 

como as salas polivalentes e a cozinha 

Critério de 
Localização 

Boa inserção nos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Próximos de equipamentos educativos, de saúde, formação 

profissional, socio-culturais e recreativos 
 Obedecer a regras de salubridade e de segurança 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 

 

 

 

Designação do equipamento: Centro de Atendimento Psicológico 

Resposta social destinado a pessoas com algum tipo de sofrimento psicológico, transtornos 

mentais ou dependência de álcool ou outras drogas. 

Localização no “Centro”: Gabinetes 

 

Área de Influência Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Freguesia com: 
 Grande percentagem de adultos  
 Elevada existência de problemas sócio-económicos que se possam 

traduzir numa situação de risco social e falta de segurança 
 Grande percentagem de adultos desempregados ou com 

empregos pouco estáveis 
 Elevados índices de pobreza e marginalidade 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 1 pessoa 

Área média das instalações: 
 Área útil: 2 m² / pessoa 

Observações: 
 Estes equipamentos devem se afastar de áreas de maior ruido, 

como as salas polivalentes e a cozinha 

Critério de 
Localização 

Boa inserção nos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Próximos de equipamentos educativos, formação profissional, socio-

culturais e recreativos 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 
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Quadro 19 – Caracterização da Cantina Social 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 20 – Caracterização da Cozinha Comunitária 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Designação do equipamento: Cantina Social 

Resposta social destinada ao fornecimento de refeições, em especial a indivíduos 

economicamente desfavorecidos.  

Localização no “Centro”: Cozinha 

 
Área de Influência Bairro ou Freguesia 

População Base 3000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Bairros ou Freguesias com: 
 Elevados índices de pobreza e problemas socio-económicos 
 Elevado número de sem-abrigo e indivíduos em condições precárias 
 Número acentuado de habitações degradadas 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade mínima:  
 15 pessoas 

Unidade máxima:  
 60 pessoas 

Área média das instalações: 
 Área útil: 5 m² / pessoa 
 Área de construção: 7 m² / pessoa 

Observações: 
 Acesso fácil com poucas barreiras arquitectónicas 
 Ligação com a Cozinha Comunitária 

Critério de 
Localização 

Boa inserção nos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Próximos de equipamentos comerciais, principalmente 

supermercados 
 Obedecer a regras de salubridade e segurança 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 
 
 
 

Designação do equipamento: Cozinha Comunitária 

Programa social de apoio aos mais desfavorecidos que precisem de infraestruturas onde 

possam fazer as suas refeições com melhores condições e segurança. 

Localização no “Centro”: Cozinha 

 

Área de Influência Bairro  

População Base 1000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Bairros com: 
 Elevados índices de pobreza e problemas socio-económicos 
 Elevado número de sem-abrigo e indivíduos em condições precárias 
 Número acentuado de habitações degradadas 
 Poucas infraestruturas com qualidade 

Critério de 
Dimensionamento 

Unidade máxima:  
 50 pessoas 

Área média das instalações: 
 Área útil: 4 m² / pessoa 
 Área de construção: 6 m² / pessoa 

Observações: 
 Acesso fácil com poucas barreiras arquitectónicas 
 Ligação com a Cantina Social 
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Quadro 22 – Caracterização do Campo de Jogos 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Quadro 21 – Caracterização da Cozinha Comunitária (cont.) 
Fonte: Adaptado, DGOTDU (2002) 

 

Critério de 
Localização 

Boa inserção nos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Perto de aglomerados habitacionais, procurando evitar que os 

utentes fiquem sujeitos a extensos trajectos diários 
 Próximos de equipamentos educativos, socio-culturais, recreativos e 

comerciais, principalmente supermercados 
 Obedecer a regras de salubridade e segurança 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 

 
 
 
 

 

Designação do equipamento: Campo de Jogos 

Programa destinado à prática de actividades físicas e recreativas para todas as idades, 

promovendo também o convívio e interacção da comunidade. 

 
Área de Influência Bairro  

População Base 1000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Bairros ou Freguesias com: 
 Grande percentagem de crianças e jovens 

Critério de 
Dimensionamento 

Dimensão funcional útil: 
 800 m² 

Área de implantação: 
 1100 m² 

Observações: 
 Ligação com o Centro Comunitário para maior integração 

Critério de 
Localização 

Equipamento integrado com o “Centro”, com os seguintes critérios: 
 Próximo das escolas e da zona residencial a servir 
 Complementado com espaços verdes 
 Afastado de zonas industriais, poluentes e ruidosas como de outras 

zonas que possam pôr em risco a saúde dos utentes 
 Afastados de zonas com topografia acentuada 
 Obedecer a regras de salubridade e segurança 
 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 
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Quadro 23 – Caracterização do Centro de Apoio Social 

 

 

4.4.3 Critérios do Centro de Apoio Social  
 

Como conclusão da caracterização dos vários equipamentos, foi efectuada uma síntese 

das características e critérios que devem estar presentes na concepção do “Centro”, visto 

ser um equipamento que tenta incorporar os equipamentos mais adequados para cada 

local e responder às necessidades da comunidade abrangida. Estes critérios já não foram 

adaptados das normas de programação o DGOTDU (2002), mas sim criado de raiz tendo 

em conta a caracterização dos equipamentos analisados anteriormente. 

Designação do equipamento: Centro de Apoio Social 

Resposta social que visa promover a segurança sócio-económica dos indivíduos e das 

famílias, bem como auxiliar em eventuais situações de pobreza, marginalização e exclusão 

social. Procura também desenvolver e reconhecer capacidades, tanto na camada mais 

jovens como nos adultos, e promover actividades e eventos que fomentem uma maior 

ligação entre os residentes locais e com o seu bairro. 

 

 

O quadro 23 representa os critérios que devem ser aplicados no Centro de Apoio Social 

tendo em conta as diversas caracterizações dos equipamentos que podem ser 

implementados no projecto. A área de influência pode ser somente para um bairro como 

para uma freguesia, dependendo da necessidade dos habitantes. De forma a maximizar 

o número de indivíduos a beneficiar do “Centro”, este deve ser implantado num local 

próximo de uma população com problemas socio-económicos que necessitem de apoio, 

normalmente de áreas degradadas ou marginalizadas. 

Área de Influência Bairro ou Freguesia 

População Base 2000 habitantes 

Critério de 
Programação 

Bairros ou Freguesias com: 
 Elevada existência de problemas sócio-económicos  
 Elevados índices de pobreza e marginalidade 
 Objectivos em sintonia com os do governo 

Critério de 
Dimensionamento 

Espaços importantes a implementar: 
 Entrada 
 Salas Polivalente 
 Cozinha e/ou Cantina 
 Pátio 
 Campo de Jogos 
 Gabinetes 
 Arquivo 

Critério de 
Localização 

Área próxima dos centros urbanos ou rurais, com os seguintes critérios: 
 Perto de aglomerados habitacionais, procurando evitar que os 

utentes fiquem sujeitas a extensos trajectos diários 
 Próximos de equipamentos educativos, comerciais, de saúde, socio-

culturais e recreativos 
 Zona de acesso fácil e seguro a peões e veículos 
 Afastado de zonas industriais, poluentes e ruidosas como de outras 

zonas que possam pôr em risco a integridade física e psíquica das 
crianças e jovens 

 Acessível a uma boa rede de transportes públicos 
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4.4.4 Utilização da ferramenta de programação 
 

Definido o processo, vai ser explicado com se utiliza este processo de programação e como 

se chega a resultados conclusivos: 

Em primeiro lugar, para se usar este processo é necessário saber qual a área de 

intervenção que, para este trabalho, tanto pode ser um aglomerado de casas 

degradadas (barracas) como um bairro social, uma freguesia ou um concelho. 

Sabendo a área de intervenção, começa o processo de programação 

propriamente dito. É feita a análise das dimensões e parâmetros, em relação a 

essa área, pois estas orientações são as que mais beneficiam o planeamento do 

projecto.  

Esta análise da área é essencial para o próximo passo: a confrontação da 

informação obtida com os diversos critérios de cada equipamento. A análise 

deve ser confrontada com estes critérios a fim de concluir quais os equipamentos 

mais necessários e prioritários a implantar no “Centro”.  

Com a confrontação feita, conclui-se o processo de programação com 

indicações úteis para o planeamento do projecto: a Localização, a 

Programação e o Dimensionamento do equipamento.  

Vejamos como exemplo a diferença de uma tipologia de habitat clandestino espontâneo 

e um bairro social. Enquanto uma área de habitat espontâneo tenha como prioridade uma 

cozinha comunitária devido às poucas condições nas habitações individuais, um bairro 

social beneficia mais de um centro comunitário porque junta indivíduos de diferentes 

classes sociais e consequentemente reduz a segregação do bairro. Quando não há poder 

económico para a implementação de todos os equipamentos necessários, seja por falta 

de capital do Estado ou inexistência de investimentos privados, saber a prioridade de cada 

“Centro” é um beneficio para todos os intervenientes, tanto projectistas como residentes. 
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Figura 24 – Localização da Quinta da Princesa e área envolvente 
Fonte: Adaptado de Google Maps 

 

Capítulo 5 | Caso de Estudo: Bairro da Quinta da Princesa, Seixal 
 

5.1 Introdução 
 
Este bairro insere-se no espaço físico da freguesia de Amora, no concelho do Seixal e é 

considerado um dos bairros urbanos mais sensíveis do distrito de Setúbal e apresenta, por 

vezes, episódios de criminalidade (Diário de Notícias, 2011). Foi escolhido como caso de 

estudo neste trabalho por se enquadrar numa das tipologias de habitat degradado 

analisado nesta dissertação e porque beneficiaria bastante com a implementação de um 

Centro de Apoio Social. De forma a conhecer melhor o bairro, foi contactado o presidente 

da Junta de Freguesia de Amora, o Sr. Manuel Araújo, que se disponibilizou a falar e mostrar 

a Quinta da Princesa, bem como possibilitou o diálogo com alguns residentes. Houve 

também uma conversa com uma das responsáveis do projecto “Tutores do Bairro”, a Sra. 

Idénia, que explicou o seu trabalho e o seu contributo para o bairro. 

 

5.2 Processo de programação de um Centro de Apoio Social 
 
Para realizar o processo de programação e chegar a indicações para o planeamento, 

foram efectuadas duas etapas: A análise das orientações relativas a esta área e a 

confrontação com os critérios. 

5.2.1 Análise das orientações do bairro e da sua envolvente 
 

É constituído por 21 lotes distribuídos por: 5 lotes de onze pisos, 3 lotes de seis pisos e 13 lotes 

de cinco pisos. Apenas 7 destes lotes são de habitação social. De acordo com o presidente 

da Junta de freguesia de Amora e por Tavares, a população do bairro é constituída por 

cerca de 2000 indivíduos residentes, onde a sua maioria são imigrantes dos PALOP, na sua 

maioria cabo-verdianos, e indivíduos de etnia cigana (2014). Para o estudo da sua 

envolvente foi feita uma análise de várias características consideradas importantes, num 

raio de 800 metros a partir do centro do bairro da Quinta da Princesa que abrange tanto 

indivíduos do bairro como indivíduos das habitações envolventes: 
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Figura 25 – Profissões e Formação dos residentes na Quinta da Princesa e envolvente 
Fonte: Ine, Censos, 2011  

 

 População total: 3011 habitantes 

 Idade: 968 crianças e jovens (33%) , 1590 adultos (52%) , 453 idosos (15%) ; 

 Género: 1440 homens e 1571 mulheres. (Censos, 2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

O bairro encontra-se a oeste do centro de Amora (que pertence ao concelho do Seixal), 

isolado e rodeado de bastante vegetação não tratada, com um palácio degradado a 

norte, hortas ilegais a oeste e sul e com ligação ao centro de Amora a este. Na envolvente 

do bairro existem três escolas básicas do 1ºciclo, uma escola secundária, dois lares de 

terceira idade, três farmácias, o parque da Quinta da Atalaia, a Junta de Freguesia de 

Amora, a estação de comboios de Amora, entre outros equipamentos. Em relação a 

transportes públicos existe uma paragem no início do bairro que passa de hora a hora 

durante a semana que é bastante utilizado pelos residentes. 

De forma a conhecer melhor o bairro, foi feito um trabalho de campo no local com o auxílio 

do Sr. presidente Manuel Araújo. Foi verificado que na grande maioria dos edifícios do 

bairro existem problemas de infraestruturas devido à falta de manutenção e renovações 

periódicas. Desde a sua construção, há cerca de 40 anos, não houve qualquer 

manutenção por parte da entidade responsável IHRU (Instituto da habitação e da 

Reabilitação Urbana), mas apenas obras individuais no interior de cada apartamento e 

pequenos “remendos”, como pintar a fachada correspondente à seu casa. Como 

representado na figura 26, as paredes exteriores apresentam muitas fendas e falta de 

pintura. As coberturas encontram-se num estado acentuado de degradação devido à 

falta de isolamento que resulta num grande número em infiltrações. Para além da 

degradação exterior, as zonas comuns do interior dos edifícios não têm luz artificial e os 

elevadores estão quase todos avariados, o que é um grande incómodo para os mais idosos 

e residentes com problemas de mobilidade.  
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Figura 26 – Falta de manutenção nas paredes exteriores 
da Quinta da Princesa 
Fonte: http://mapio.net/s/30917487/ 

 

Figura 27 – Campo de jogos degradado da Quinta da 
Princesa 
Fonte: http://mapio.net/s/30917487/http://kinta 
city.blogspot.pt/2011_02_01_archive.html 

Os espaços urbanos também apresentam falta de manutenção pelos vários buracos nas 

estradas, passeios incompletos e um campo de jogos degradado, como se pode ver na 

figura 27. Nas áreas verdes circundantes ao bairro localizam-se muitas hortas clandestinas, 

onde os mais velhos do bairro ocupam o seu tempo, mas que a Junta de Amora está a 

tentar reduzir devido a uma grande acumulação de entulho e desorganização urbana. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Como se encontram-se todos em situações semelhantes, tanto económica como social, a 

população do bairro vive muito em comunidade e conhece-se toda. Por outro lado, 

também existe muita gente que utiliza estas residências apenas como espaço de 

passagem até encontrarem outras soluções habitacionais (como por exemplo ficar na 

casa de um familiar a tempo incerto) que dificulta aos órgãos de gestão da junta saberem 

exactamente quantos residentes moram em cada apartamento do bairro.  

Na visita ao local, e com o apoio do Sr. presidente Manuel Araújo, obteve-se mais 

informação sobre o quotidiano dos mais novos. A maioria das crianças do bairro até ao 1º 

ciclo frequentam o jardim de infância e escola básica da Quinta da Princesa que se 

localiza no centro do bairro (figura 28). Por isso, quando as actividades acabam às 15:30, 

muitos deles não sabem bem como ocupar o seu tempo. Nalguns casos os pais ou avós 

levam-nos para casa, noutros as crianças passam o resto da tarde no ATL da ARIFA 

(Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora), que se encontra na figura 

29, e os que não têm ninguém para os ir buscar nem conseguem usufruir do ATL devido a 

questões económicas vão para casa ou ficam a brincar na rua. Como os pais, por norma, 

trabalham longe do bairro e só chegam tarde a casa não conseguem dar muito apoio aos 

filhos. Esta falta de apoio nos adolescentes pode resultar em diversos problemas no 

presente e no futuro, como as dificuldades escolares e mesmo o seu abandono, o 

desemprego e os trabalhos precários, as drogas e a criminalidade. 
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Figura 28 – Jardim de infância e escola básica da 
Quinta da Princesa 
Fonte: http://www.cm-seixal.pt/noticia/inscricoes-no-
jardim-de-infancia-da-qta-da-princesa 

 

Figura 29 – Associação de Reformados e Idosos da 
Freguesia de Amora 
Fonte: http://www.cm-seixal.pt/associacao/associa 
cao-de-reformados-e-idosos-da-freguesia-de-amora-
arifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Sra. Idénia, responsáveis do projecto “Tutores do Bairro”, existe uma 

grande segregação e marginalização nas escolas básicas e secundárias de Amora porque 

os jovens se dividem por “grupos sociais” e não se relacionam com pessoas de diferentes 

realidades. Muitos jovens da Quinta da Princesa desistem cedo da escola e passam as 

tardes nos jardins do bairro. A Sr. Idénia disse também que eles têm pouca autoestima, 

pouca motivação para voltar a estudar ou procurar emprego e mesmo quando 

incentivados a se dirigirem ao Centro de Emprego preferem ficar no conforto do bairro sem 

perspectivas de futuro. 

Para combater estes e outros problemas existe o projecto “Tutores do Bairro” que se foca 

em apoiar os mais jovens e as famílias tendo como objectivo melhorar a integração social 

e bem-estar em áreas como a saúde, a escola e o trabalho. Este projecto apoia várias 

escolas durante o dia e durante a tarde reúne-se num espaço da Quinta da Princesa para 

apoiar quem precisar, desde fazer actividades para os mais novos como ajudar os mais 

jovens a estudar ou a arranjar emprego. 

De acordo com o sr. Manuel Araújo, seria bastante benéfico para o Centro de Apoio Social 

a implementação de um grande espaço comunitário que promova várias actividades e 

programas para os mais jovens, de forma a integrar vários grupos sociais de Amora e reduzir 

o isolamento e a marginalização que os residentes do bairro sentem. O senhor presidente 

achou também prioritário para a proposta, um equipamento de apoio de inserção no 

mercado de trabalho a pensar em especial nos jovens e adultos desempregados do bairro. 
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5.2.2 Confronto com os critérios dos possíveis equipamentos 
 

Com a análise da área de intervenção concluída, prossegue-se para a segunda etapa do 

processo, a confrontação desta informação com os critérios dos possíveis equipamentos 

(Quadro 7 a Quadro 22). De seguida apresentam-se os resultados: 

 
Prioridade Baixa: 

Centro de Acolhimento Temporário: Não existem muitos conflitos sociais e riscos 

familiares que justifiquem acolher crianças temporariamente. 

Centro de Dia: Reduzido número de idosos na freguesia e já existe um lar de terceira 

idade na ARIFA. 

Centro de Apoio Familiar: Reduzidos conflitos familiares que justifiquem a 

implementação deste equipamento. 

Cozinha Comunitária: A grande maioria dos residentes têm infraestruturas 

aceitáveis nas suas habitações a realização das suas refeições. 

 
Prioridade Média: 

Comunidade de Inserção: Existe um estigma social do bairro que deve ser 

eliminado. 

Centro de Atendimento Psicológico: Certos indivíduos beneficiavam de um 

acompanhamento psicológico profissional, devido às situações passadas e 

presentes. 

Cantina Social: Apesar dos residentes terem a sua própria habitação, muitos não 

têm capacidade económica de despender o suficiente em alimentação. 

Campo de Jogos: O campo de jogos existente encontra-se degradado e 

abandonado. 

 
Prioridade Alta: 

Centro de A.T.L.: Já existem sítios que promovem actividades semelhantes para os 

mais novos. Na ARIFA (Centro de reformados de Amora), mas que tem um custo 

de 50 euros por mês que se torna impossível para algumas famílias, e no projecto 

“Tutores do Bairro”, que tem pouco espaço para o elevado número de pessoas 

que o quer frequentar. 
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Figura 30 – Possíveis implantações do Centro de Apoio Social 
Fonte: Adaptado do Google Earth 

 

Centro de Formação de Adultos: Número significativo de residentes no 

desemprego que precisam de apoio na reinserção nos estudos ou na procura de 

trabalho. 

Centro Comunitário: Equipamento que liga pessoas de diferentes classes sociais e 

capaz de reduzir a segregação e marginalização do bairro.  

Centro de Explicações: Elevado número de jovens com dificuldades escolares e 

que, sem apoio, podem optar por abandonar os estudos. 

Com esta informação obtida podemos assumir que neste Centro de Apoio Social, é 

adequado projectar, pelo menos, duas salas polivalentes: 

 Uma sala para centro de A.T.L. e centro comunitário com cerca de 350 m2 (7 m2 

/pessoa, 50 utentes máximos, ou seja, 7 x 50 = 350 ); 

 Outra sala para a formação de adultos e centro de explicações com dimensões 

entre 20 m2 e 40 m2 .  

Sabendo quais os equipamentos mais benéficos de implantar na Quinta da Princesa, 

confronta-se toda a análise recolhida com o Quadro 23 de modo a estudar a melhor 

localização para projectar o equipamento. Um dos requisitos primordiais nesta procura é 

ser localizado em Amora e próximo do bairro, de modo a ser acessível a todos os residentes 

da zona. As possíveis implantações são resultado de uma análise mais aprofundada dos 

critérios de localização do Centro de Apoio Social, referidos no Quadro 23. As quatro 

sugestões produto deste estudo são: 
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Optou-se por estas quatro possíveis áreas a considerar para a implantação do “Centro” 

por serem as que se adaptam de melhor forma com as orientações e critérios analisados. 

As localizações sugeridas são próximas, tanto do bairro da Quinta da Princesa como do 

centro de Amora, a fim de fortalecer a sua ligação que se encontra actualmente sensível. 

Estas áreas são desafogadas com boa rede de transportes, perto de aglomerados 

habitacionais, de equipamentos, de serviços e da estação de comboios de Amora. 

Encontram-se também a curta distancia das escolas, do centro de saúde e da Junta de 

Freguesia de Amora. As duas propostas mais a Oeste (1 e 2) são as mais próximas do bairro 

e encontram-se ao lado da instituição ARIFA de apoio maioritariamente de idosos. As outras 

duas propostas mais a Este (3 e 4) são as mais próximas do centro de Amora, do parque da 

Quinta da Atalaia e do Centro de Saúde.  

 

Apesar deste caso de estudo ter sido escolhido mais a pensar nos residentes do bairro da 

Quinta da Princesa, o “Centro” a propor também se destina a toda a freguesia de Amora 

a fim de reduzir a segregação existente entre diferentes classes sociais e criar uma maior 

fraternização entre toda a população. Deste modo, a localização próxima dos dois locais 

é muito importante para incentivar maior comunicação entre eles. 

 

Sugeridos os locais para a localização, procede-se a análise do Plano Director Municipal 

do Seixal (PDM) nas áreas sugeridas. A síntese apresentada de seguida é resultado da 

verificação das Plantas de Ordenamento e da Planta de Condicionantes. 

 

Localização 1: 

Classificação e qualificação do solo – Solo urbanizado, espaço verde; 

Gestão de território – Estrutura ecológica municipal, área prioritária e vital; 

Cartografia de susceptibilidades a perigos mistos 2 – Moderada susceptibilidade à 

degradação e contaminação do aquífero; 

Zonamento acústico e áreas de conflito – Zona mista; 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública – Povoamento de 

sobreiros. 

 
Localização 2: 

Classificação e qualificação do solo – Solo urbanizado, espaço verde; 

Gestão de território – Estrutura ecológica municipal, área prioritária e vital; 

Zonamento acústico e áreas de conflito – Zona mista; 
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Servidões administrativas e restrições de utilidade pública – Protecção ao risco de 

incêncio, alto e muito alto. 

 
Localização 3: 

Classificação e qualificação do solo – Solo urbanizado, espaço de uso especial, 

equipamento de utilização colectiva; 

Cartografia de susceptibilidades e perigos naturais – Canto a sudoeste susceptível 

a movimentos de massas em vertentes; 

Cartografia de susceptibilidades a perigos mistos 2 – Moderada susceptibilidade à 

degradação e contaminação do aquífero; 

Zonamento acústico e áreas de conflito – Zona sensível, conflito acústico inferior a 

5 dB(A). 

 
Localização 4: 

Classificação e qualificação do solo – Solo urbanizado, espaço verde; 

Gestão de território – Estrutura ecológica municipal, área prioritária e vital; 

Cartografia de susceptibilidades a perigos mistos 2 – Moderada susceptibilidade à 

degradação e contaminação do aquífero; 

Zonamento acústico e áreas de conflito – Zona mista. 

Como esta análise pode se concluir que, apesar da localização 1 também ser possível, as 

localizações 2 e 4 são as mais adequadas porque têm menos constrangimentos. A 

localização 3 é a menos adequada de todas as hipóteses porque se encontra num espaço 

de uso especial e numa zona acústica sensível. 

 

5.3 Considerações finais sobre o caso de estudo 
 
Terminado o processo de programação no caso de estudo do Bairro da Quinta de Princesa, 

podemos encontrar indicações úteis para o planeamento do Centro de Apoio Social. 

Foram descobertos os equipamentos prioritários a implantar, sugeridos os mais adequados 

e respectivas dimensões a ter em conta durante a concepção do projecto e por fim, foram 

analisados quatros possíveis localizações onde o “Centro” se pode implantar de forma a 

beneficiar não só os residentes do bairro da Quinta da Princesa, mas toda a freguesia de 

Amora. Com a informação obtida neste estudo, o planeamento de um projecto de um 

Centro de Apoio Social na freguesia de Amora está mais completo e no caminho correcto 

par um projeto de sucesso. 
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Capítulo 6 | Conclusão 
 

Apesar das condições de vida básicas serem garantidas nos países desenvolvidos como 

Portugal, ainda existem pessoas a viver com bastantes dificuldades financeiras, habitações 

precárias e poucas condições. 

Por esse motivo, a presente dissertação desenvolveu um olhar crítico sobre situações de 

áreas degradadas em Portugal buscando entender as diferentes realidades dessas 

comunidades, identificar problemáticas existentes e consequentemente, propor 

contributos que beneficiem essas áreas. 

Neste trabalho foram analisados conceitos de “pobreza” e “exclusão social” de modo a 

enquadrá-los com a população que reside em áreas urbanas marginais para que fosse 

possível, de seguida, conceptualizar estas áreas e analisar os seus diferentes conceitos e 

características. Logo depois foi definida a programação do Centro de Apoio Social como 

contributo para melhores condições nestas locais e no final desta dissertação foi aplicada 

esta programação a um caso de estudo de uma área urbana degradada, o Bairro da 

Quinta da Princesa, Seixal. 

Nesta dissertação, o objectivo geral de reflexão e conceptualização sobre as áreas 

urbanas degradadas foi alcançado e conseguiu-se analisar melhor estas áreas de modo a 

entender melhor as suas realidades. Os resultados obtidos foram atingidos graças à 

investigação de conceitos abordados por diferentes autores ao longo do tempo. A 

hipótese de partida mostrou-se válida porque foi entendido que as comunidades das várias 

áreas degradadas analisadas têm, em regra geral, poucos recursos e dificuldades 

financeiras, bem como, são segregadas e marginalizadas pela sociedade. 

O objectivo específico da análise dos conceitos de “pobreza” e “exclusão social” foi 

encarado e analisado, onde se concluiu que a fragilidade social está bastante presente 

na população das áreas urbanas marginais em Portugal, bem como a hipótese de partida, 

acerca da expressão da pobreza diferente dependendo do grau de desenvolvimento de 

cada país, mostrou-se válida neste trabalho. Entendeu-se que todos os países, até os mais 

desenvolvidos, têm situações de pobreza e expressam-na de diferentes formas. 

Foi proposto o planeamento de um Centro de Apoio Social que possa ser implantado em 

qualquer área tendo em conta as áreas urbanas degradadas em Portugal, de forma a 

beneficiar estes espaços e a sua envolvente. Para tal, este trabalho focou-se na formulação 

de um processo de programação que pode auxiliar qualquer proposta de um Centro de 

Apoio Social.  

Com o processo de programação concluído, o segundo objectivo geral desta dissertação 

para o planeamento de um Centro de Apoio Social em Portugal também foi alcançado. 

As orientações a seguir foram definidas e os critérios de cada equipamento também. Em 

relação à última hipótese de partida, como apresentado no caso de estudo, as indicações 
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resultantes do processo de programação são úteis e justificam-se no planeamento de um 

Centro de Apoio Social em áreas urbanas marginais.  

Neste trabalho houve uma reflexão e um estudo sobre diversas áreas urbanas marginais em 

Portugal a fim de as entender melhor para posteriormente possibilitar uma contribuição 

para a promoção da qualidade de vida destas comunidades. Como se tratam de áreas 

distintas com diferentes características e de forma a uma maior organização de conceitos, 

as várias áreas foram agrupadas da seguinte maneira: habitat clandestino; habitat 

clandestino e espontâneo; bairros sociais e; prédios, moradias, propriedades com ausência 

de manutenção. 

Habitações clandestinas em espaços sem licença legal resultam da falta de alojamento, 

da insuficiente resposta por parte dos promotores habitacionais e da falta de um plano 

urbano adequado. Neste mercado, a ilegalidade começa com a construção de edifícios 

após aquisição legal dos terrenos e os investimentos são controlados apenas pelos 

proprietários de acordo com os seus recursos e expectativas. Apesar de também serem 

desarticulados da legislação e terem poucas regras e planos, têm melhores condições que 

os bairros de lata. 

Habitat clandestino e espontâneo, também chamados como bairros de lata, são áreas 

caracterizadas pela precaridade, falta de relação com a envolvente e apropriação ilegal 

dos solos. São habitações degradadas com materiais frágeis, onde as infraestruturas têm 

pouca qualidade e a população residente tem poucos recursos. 

Bairros sociais são projectados de raiz a fim de resolver carências adequadas de habitação 

a indivíduos que viviam em espaços muito degradados. A falta de recursos ou legislação 

leva a uma manutenção insuficiente nestes bairros a nível das habitações, infraestruturas, 

serviços e equipamentos. Por norma, as comunidades destes bairros sentem-se isoladas e 

marginalizadas pela sociedade envolvente. 

Prédios, moradias e propriedades com ausência de manutenção englobam várias 

situações de pessoas com baixos recursos a residir em habitações com pouca 

manutenção, isoladas da envolvente e com poucas condições. 

O desenvolvimento e alastramento destas tipologias de áreas marginais começou nos anos 

60 com a acentuada carência habitacional devido à migração da população do campo 

para a cidade, do crescimento populacional nos principais centros urbanos e, após o 25 

de Abril, devido ao grande aumento da procura por parte dos retornados das “ex-

colónias”.  

Foi também concluído que a fragilidade social existente está inerente e também 

impulsionou o desenvolvimento destas áreas urbanas. A pobreza e a exclusão social são 

conceitos que se aplicam na maioria dos residentes destas comunidades e geram, em 
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diferentes escalas, os mais variados problemas desde a falta de alimentação, às 

habitações degradadas e a ausência de serviços. 

A pobreza é mais frequente nos países em desenvolvimento e expressa-se pela grande 

escala de bairros de lata. A pobreza existente nas regiões desenvolvidas, por outro lado, 

expressa-se mais através dos sem-abrigo e subúrbios pobres e degradados. Existem três 

tipos de pobreza, a absoluta, a relativa e a extrema.  A exclusão social encontra-se ligado, 

não só ao rendimento, mas também aos trabalhos precários, ao desemprego de longa 

data, à baixa qualificação e aos problemas de saúde. Acontece quando são retirados 

direitos de cidadania a membros da sociedade e surgem situações de inadequada 

integração social. 

Com o objectivo de contribuir numa melhor qualidade física e social das populações destas 

áreas urbanas marginais, foi proposto um processo de programação de um Centro de 

Apoio Social. Deste processo podem vão ser retiradas indicações que permitem apoiar e 

acelerar o planeamento e a concepção do projecto: a sua localização, os seus 

equipamentos prioritários e as respectivas dimensões. Esta ferramenta aplica-se a um 

Centro de Apoio Social que se foca em indivíduos com dificuldades, tanto jovens como 

adultos e idosos, e será constituído pelos equipamentos mais adequados à sua zona e 

comunidade.  

De modo a pôr em prática e testar o processo de programação, foi usado o Bairro da 

Quinta da Princesa, no concelho do Seixal, como caso de estudo. Para a realização do 

processo de programação, a fim de chegar a indicações úteis no planeamento, foi 

realizada a análise das orientações relativas a essa área e foi feita a confrontação com os 

critérios dos equipamentos. Neste processo houve um trabalho de campo no local com o 

auxílio do presidente da Junta de Freguesia de Amora Manuel Araújo. 

Obteve-se toda a informação possível do bairro, as características e a realidade dos seus 

residentes, as condições precárias das habitações, infraestruturas e equipamentos, os 

projectos que apoiam esta área, a segregação e a marginalização que os afecta, entre 

outras situações. Com as orientações do bairro analisadas, foi feita a confrontação com os 

critérios dos equipamentos e concluiu-se quatro equipamentos prioritários que deveriam ser 

incluídos no Centro de Apoio Social: um Centro de A.T.L., um Centro de Formação de 

Adultos, um Centro Comunitário e um Centro de Explicações. Foram também sugeridas 

algumas dimensões para as salas polivalentes onde estas actividades poderão decorrer e 

foram sugeridas quatro localizações para a implantação do “Centro”. Estas quatro 

localizações são próximas do bairro e do centro da cidade de Amora e são as que mais se 

adaptam com as orientações e critérios analisados. 

Neste caso de estudo específico, apesar deste ter sido escolhido principalmente a pensar 

nos residentes da Quinta da Princesa, este Centro de Apoio Social também se destina a 
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toda a freguesia de Amora a fim de melhorar a ligação entre a população da cidade e 

reduzir a segregação entre diferentes classes sociais. 

Todos os tópicos analisados nesta dissertação têm possibilidade de ser bastante 

aprofundados em trabalhos futuros. As áreas urbanas degradadas diminuem cada ano 

que passa, mas ainda podem ser muito mais analisadas e estudadas de modo a obter um 

maior conhecimento sobre elas. Seria bastante benéfico, numa investigação posterior, 

visitar mais habitats urbanos marginais de modo a descobrir, por exemplo, a razão da sua 

existência, as diferentes origens e porque permanecem durante tanto tempo. Se estas 

áreas forem melhor entendidas, talvez se descubram formas mais eficientes de melhorar as 

condições das comunidades e contribuir para a redução de as áreas marginais no país.  

Em relação ao processo de programação definido neste trabalho, este pode ser bastante 

aprofundado que forma a ser mais útil e adequado. Caso se justifiquem, as orientações 

definidas podem ser modificadas, assim como os critérios e os equipamentos apresentados 

de modo a criar uma ferramenta mais sólida e de confiança com maiores taxas de sucesso. 

Para saber que alterações aplicar no processo, seria muito importante a realização de 

testes em outros casos de estudos e, ao contrário do que ocorreu nesta dissertação, mais 

reuniões e trabalhos de campo nos locais de forma a ouvir opiniões e conselhos da 

população residente acerca da proposta sugerida, bem como das entidades interessados 

na sua prosperidade como associações e juntas de freguesia. 

Por último, seria interessante fazer um estudo sobre outros Centros de Apoio Social, tanto 

em Portugal como noutros países, comparar entre eles e analisar as suas características. 

Talvez hajam vantagens comuns a todos estes Centros que devem ser aplicados num 

posterior desenvolvimento deste processo de programação proposto. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Extrato do PDM do Seixal relativo à cidade de Amora 
 

1.1 Planta de Ordenamento: Classificação e Quantificação do Solo: 
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1.2 Planta de Ordenamento: Gestão de Território 
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1.3 Planta de Ordenamento: Cartografia de Suscetibilidades e Perigos Naturais  
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1.4 Planta de Ordenamento: Cartografia de Suscetibilidades a Perigos Mistos 2 
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1.5 Planta de Ordenamento: Zonamento Acústico e Áreas de Conflito  
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1.6 Planta de Condicionantes: Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública 


