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Considera-se actualmente indispensável de-
finir políticas da habitação à escala nacio-
nal, a integrar nas políticas de desenvolvi-
mento geral de cada país. Mas uma acção
deste género supõe o conhecimento da situa-
ção concreta em matéria de alojamento, da
forma como ela tem evoluído e dos factores
determinantes dessa evolução. É no sentido
de esclarecer alguns destes aspectos que se
faz a análise da problemática da habitação
em Portugal.

1. O problema da habitação é suficientemente rico de impli-
cações nos mais diversos campos da actividade e do pensamento
humanos para poder ser abordado sob uma grande diversidade de
pontos de vista. O seu estudo, mesmo quando referido a uma situa-
ção concreta de contornos bem delimitados, revela-nos um pro-
blema complexo, dada a soma de aspectos a considerar: económi-
cos, sociais, técnicos, etc.

O interesse que se lhe dedica provém de se tratar de um pro-
blema fundamental da existência humana: o abrigo contra os ele-
mentos naturais, o conforto, a possibilidade da vida familiar. Por
isso se justifica que o seu estudo se realize com frequência num
sentido prático, em busca de soluções urgentes.

A universalidade dos seus dados mostra tratar-se de um pro-
blema de interesse geral, cujas fronteiras geográficas significam
apenas diferenças de intensidade ou variedade de aspectos: países
ricos e países pobres, grandes ou pequenos, vivendo segando dife-
rentes sistemas económico-sociais, em todos se paga um pesado
tributo de sacrifícios, que deriva da penúria de alojamentos.

2. Nos seus aspectos correntes, o problema da habitação ca-
racteriza-se pela presença de um, alguns ou todos os factos se-
guintes:

a) insuficiência total, regional ou local do número de aloja-
mentos, relativamente ao número de unidades familiares;
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b) insuficiência do ritmo da produção de novos alojamentos,
relativamente ao acréscimo populacional — à escala do
país, da região ou do aglomerado humano — e à depre-
ciação das habitações existentes;

c) elevado custo dos alojamentos (construídos e (ou) da sua
fruição, em comparação com .as possibilidades económicas
de amplos estratos sociais;

d) insuficiência qualitativa das habitações para as exigências
crescentes em matéria de conforto, por vezes mesmo,
quanto aos mais elementares requisitos que definem uma
habitação.

Numa perspectiva mais arapla, o problema da habitação
subsiste sempre que o homem não consegue obter do seu aloja-
mento a totalidade de satisfações que dele deveria conseguir, para
a sua completa realização como indivíduo e como membro de uma
família e de uma sociedade. Por vezes, a existência de habitações
modernas em quantidade suficiente não significa, só por si, a reso-
lução desse problema. É preciso evitar os. taudis neufs, como dizia
recentemente o Ministro da Habitação francês, ao referir-se à con-
cepção defeituosa de muitos dos alojamentos modernos*.

3. Com vista à solução do problema assim caracterizado, a
traços muito gerais, têm-se suscitado por toda a parte movimentos
de vária índole, que têm de comum o atribuírem aos poderes pú-
blicos a faculdade, a conveniência e muitas vezes a obrigação de
intervirem activamente neste domínio.

Ora, nos últimos temipos, a intervenção activa no> campo habi-
tacional pressupõe providências para o fomento da construção de
casas, quer directamente pelos poderes públicos, quer através de
instituições por eles acreditadas (coimo sejam as sociedades coope-
rativas), quer pelo auxílio prestado individualmente aos próprios
moradores ou aos pretendentes às habitações. Estas providências
formam com frequência, conjuntos unitários, de textura mais ou
menos fundamentada no estudo científico do problema, e poŝ -
suindo linhas centrais orientadoras. Diz-se, então, que existe uma
política da habitação.

Esta política é condicionada por factores ideológicos— aque-
les que informam a vida do agregado humano a que ela se aplica.

E não admira que assim seja, dado que é todo um mundo de
valores aceites por essa sociedade que está em jogo. Desde o regime
de propriedade aplicável aos alojamentos até à disposição interna
de cada habitação e ao tipo de aménagement do espaço <em que as
habitações se integram, tudo reflecte o estilo de vida caracterís-
tico do agregado social; resultante da® suas necessidades, possibi-
lidades, aspirações e ideais comuns.
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4. A necessidade de uma política da habitação ampla e es*
clarecida não sofre discusisão nos nossos dias. Ainda não há muito
tempo que a Organização Internacional do Trabalho, numa reco-
mendação aprovada por unanimidade, recordava que «a política
do alojamento deveria ser coordenada com a política social e eco-
nómica geral.»

Mas a estruturação de uma poilítica supõe, além de um con-
junto de princípios em que haverá de basear a sua acção, o conhe-
cimento da realidade sobre a qual irá actuar. A este último as-
pecto pretende atender o presente artigo, dirigido à análise do
caso português.

Nele sie t&nt&rá estabelecer um balanço dos principais dados
disponíveis sobre o problema da habitação em Portugal, comple-
tado por algumas observações que visam facilitar posteriormente
a investigação dos seus diversos asp>ectos.

Nomeadamente, ,as reflexões feitas ao longo do trabalho inci-
dem em grande parte sobre facetas que se prendem directamente
com a formulação de uma política habitacional, cuja necessidade
no nossio País tem sido invocada com interesse crescente — e que
constituirá matéria para um próximo artigo.

I — Aspectos gerais da análise de dados estatísticos

5. Muitos aspectos do problema da habitação podem ser
abordados através da análise de dados estatísticos. E, embora a
preocupação central deste trabalho incida sobre a realidade por-
tuguesa, julga-se de alguma utilidade começar por uma referência
de âmbito mais geral, visto tratar-se de um problema que não é
especificamente português, mas sim mundial, conforme já se
acentuou.

Um relatório das Nações Unidas afirma peremptoriamente
que «não existem países onde não se tenha que enfrentar uma crise
de alojamento»1. Um autor que estudou o assunto com certa pro-
fundidade vai ao ponto de afirmar que «o problema da habitação,
tão velho como o homem, é um problema insolúvel»2. E, no en-
tanto, uns e outros se aplicam a estudá-lo e a propor-lhe soluçõesi,
com tanto maior afinco quanto mais extenso ou insolúvel o pn>
blema se lhes apresenta. É talvez nesta persistência, fruto de uma
preocupação social e da consciência das dificuldades a vencer, que
reside a esperança (ou a certeza?) de que um dia se consiga a so-
lução.

Segundo números «optimistas» de há poucos anos, sofriam

1 Rapport-Préliminaire sur Ia situation sociale dans le Monde —
New York, 1952.

I2 Adlolfo LAMAS — Ahorro y présiamo para Ia vivienda familiar —
México, Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 11.
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um grave problema de alojamento, pelo menos, 30 milhões de pes-
soas nos países industrializados e 150 milhões nos subdesenvolvi-
dos. O «optimismo» provém da confissão de que «para as regiões
insuficientemente desenvolvidas não se dispõe, por assim dizer,
de qualquer informação de ordem quantitativa que possa dar uma
ideia das necessidades em matéria de alojamento» *.. Em vários pai-
seis, iespecialmente europeus, a última guerra agravou o problema,
A Comissão Económica para a Europa apurou, num inquérito rear
lizado em 1947 *, junto de dezassete países europeus, que ficaram
totalmente destruídos mais de dois milhões e meio de casas e par^
cialmente quase três — números que depois se verificou estarem
muito aquém da realidade. Calculou-se, então, que essas habita-
ções correspondiam a seis anos de construções, ao ritmo de 1939,
altura em que já existia na Europa um déficit de 13 milhões de
alojamentos.

Mas a recuperação acelerada da maior parte dos países eu-
ropeus fez com que o agravamento devido às destruições se tenha
diluído e a situação apresente, em certas zonas, melhorias muito
apreciáveis.

Não aconteceu, porém, assim, nos países mais pobres. A Eu-
ropa meridional defronta necessidades avultadas de investimentos
e os recursos disponíveis não têm permitido realizações decisivas
no domínio da habitação, embora alguns países (a Grécia, por
exemplo) tenham consagrado a este sector uma elevada parcela
da sua formação de capital fixo.

Quanto aos países subdesenvolvidos, que constituem a maior
parte da África, da Ásia e da América Latina, abrangendo 2/3 da
população mundial, as providências tomadas para cobrir a falta
de alojamentos ou remediar as siuas deficiências não têm conse-
guido grandes progressos, podendo, por vezes, falar-se mesmo de
um agravamento da situação. Para isso têm contribuído, em maior
ou menor escala, o rápido crescimento das populações, mercê das
elevadas taxas de natalidade e da acção dos novos meios de com-
bate às doenças; o afluxo aos centros urbanos, derivado do surto
da industrialização; e a impossibilidade de consagrar uma percen-
tagem suficientemente elevada do investimento total à construção
de habitações.

6. Em Portugal, o primeiro trabalho que permitiu formar
uma ideia objectiva sobre os daclos do problema habitacional foi o
Inquérito às condições de habitação da família, publicado pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística, como anexo ao IX Recenseamento
Geral da População (1950). Em relação ao Recenseamento de 1960
não foi ainda publicado qualquer trabalho em matéria de condi-
ções de habitação.

3 Rapport Préliminaire (...) cit.
* Le problème de Phabitat en Europe — Génève, C E. E., 1949.
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Dos elementos globais então apurados6, destaca-se, do ponto
de vista quantitativo, a existência de 2275 milhares de fogos e
2047 milhares de famílias. Nota-se, porém, que apenas 1838 mi-
lhares de famílias ocupavam um fogo, o que significa existirem,
naquela data, 209 milhares de famílias habitando' partes de casa,
quartos alugados, barracas e outras «construções» de recurso.
Eram mais de oitooentas mil pessoas que sofriam condições: de alo-
jamento por vezes muito graves. Estas famílias passado um decé-
nio, terão sido certamente acrescentadas de mais alguns milhares.
O Censo de 1960 dirá quantos6.

A parcela das famílias que, habitando em prédio, ocuparam
parte de um fogo, relativamente baixa nas zonas rurais, atingia os
seus valores máximos no distrito de Lisboa: 66550 num total de
297 628, ou seja 22 %; no distrito do Porto, que se lhe seguia, a
percentagem era de 13 %. Estas percentagens mais elevadas rela-
cionam-se, como é óbvio, com o fenómeno do urbanismo, sendo
elucidativa a sua comparação com as correspondentes às cidades
de Lisboa e do Porto (respectivamente 28 % e 18 %).

Quanto às famílias sem habitação e habitando em construções
provisórias, num total de 13188 para a metrópole (2592 das pri-

5 Para maior esclarecimento, poder-se-á consultar, daqui em diante,
o QUADRO I, no qual foram condensados os resultados mais significativos
do Inquérito.

« A Polícia Municipal de Lisboa está a realizar um inquérito às bar-
racas clandestinas existentes no concelho, abrangendo por enquanto, devido
à escassez dos meios de execução, apenas as de madeira. Dos Anais do Mtv-
nicípio de Lisboa (1960, p. 396), transcrevemos estas passagens elucidativas
sobre os elementos já recolhidos:

«Em 31 de Dezembro [de 1960] já se encontravam registadas
20 003 barracas de madeira, sendo 4203 destinadas a habitação e 15 800
a vários fins; as 4203 destinadas a habitação albergam 13 634 pessoas,
mas na sua maioria — 2831 — pertencem a indivíduos que exploram
a actual crise de habitação para as classes de fracos recursos, cons-
truindo e alugando-as imediatamente por importâncias que variam entre
1OO$0O e 20O$0O. Julgamos não exagerar ao afirmar que grande nú-
mero destes aglomerados de barracas constituem focos de doenças con-
Itagiosas e verdadeiros antros de desmoralização, onde a promiscuidade
é palavra sem significado.»

«O mapa respectivo dá-nosi elementos estatísticos interessantes;
assim, a naturalidade dos chefes de família que ocupam as 4203 bar-
racas é, na sua gramde parte, da província (3206); as profissões desses
chefes de família são variadas, constituindo o maior número os traba-
lhadores, os operários e as domésticas; podemos ainda constatar que
moram em barracas de madeira 17 funcionários públicos, 14 guardaa
da P. S. P., 2 soldados da G. N. R, e 113 serventuários da Câmara!»

O inquérito foi considerado concluído em 1961. Segundo os Anais do
Município do último ano (p. 423) existiam em 31 de Dezembro findo 56791 bar-
rateas destinadas a habitação, onde viviam 19598 pessoas.

57



QUADRO I

Elementos gerais sobre as condições

d*

METRÓPOLE^ CONTINENTE
E DISTRITOS

COM MAIS DE 100 000 FAMÍLIAS

Famílias

Total

ocupando constru-
ção provisória, ou

sem habitação

ocupando parte de
um fogo ou prédio

não destin. a habit.

% do
total

% do
total

Metrópole
Continente

Distritos:

Aveiro
Braga
Coimbra
Lisboa

cidade de Lisboa

Porto
cidade do Porto

Santarém
Viseu

2 274 499
2 149 444

125 562
124 820
133112
302 895
176 318

253 034
66 611

135 038
150 848

2 047 439
1922 336

112 506
115 288
113 649
303 691
190 806

238 668
6^017

122 241
119 963

13188
12 597

263
174
207

6 063
4112

490
151

656
77

0,6
0,7

0,2
0,2
0,2
2,0
2,2

0,2
0,2

0,5
0,1

196 087
176 713

5 874
8.178
5 291

67 051
53173

31002
11787

6 703
3 429

9,6
9,2

5,2
7,1
4,7

22,1
27,8

13,0
18,4

5,5
2,9

Fonte: Inquérito às condições de habitação da família (anexo ao IX Recenseamento
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de habitação da família em Portugal

50)

1838 164
1 732 666

106 369
106 936
108151
230 577
133 521

207176
52 079

114 882
116 457

ocupando

% do
total

89,8
90,1

94,6
92,7
95,1
75,9
70,0

86,8
81,4

94,0
97,0

um fogo

das quais, ocupando
todo o prédio

» ,

1 211 704
1181 626

85 827
75 244
88 947
60 410
5 977

119 405
20 741

84 686
96 512

65,9
65,3

80,7
70,4
77,7
26,2
4,5

57,6
39,8

78,7
82,9

Famílias com habitação
em prédio

Própria Alugada

em % do total das
com habitação em

50,5
49,6

64,5
42,4
70,3
18,4
4,8

28,4
12,7

65,3
69,5

40,1
41,2

27,4
48,6
22,9
74,2
90,0

64,7
84,2

24,4
22,1

Cedida

famílias
n prédio

9,4
9,2

8,1
9,0
6,8
7,4
5,2

6,9
3,1

10,3
8,4

Famílias
€

Electri-
cidade

ocupando
dispondo

Agua

um fogo
de

Casa de
banho

sm % do total das família»,
ocupando um fogo

24,2
24,5

33,6
17,4
19,0
60,9
83,6

44,6
83,4

11,9
9,7

17,9
17,7

9,4
8,7

10,0
58,9
85,8

22,9
62,8

10,1
5,3

9,6
9,8

6,1
4,5
5,4

35,3
49,0

15,0
41,3

4,8
2,9

Geral da População — 1950) — I.N.E., 195i.



meiras e 10 596 das siegnndas), as maiores .acumulações verifica-
vam-se nos distritos de Lisboa (6063, sendo 4112 na capital) e de
Setúbal (1923).

Outro aspecto que merece reflexão é a desproporção entre as
famílias ocupando um fogo e os fogos existentes. Dado que estes
atingiam 2275 milhares, como se disse, conclui-se que excediam em
228 milhares o número de famílias existentes e iem 437 milhares
o das que ocupam um fogo.

Vários factores podem contribuir para este desajustamento,
mas um dos mais impocntanteis reside no próprio fenómeno do urba-
nismo. De facto, não basta que existam casas disponíveis; é preciso
que elas se localizem nos agregados populacionais em crescimento
rápido, onde a procura se avoluma.

É certo que existe outro factor muitíssimo importante: o equi-
líbrio entre os réditos familiares e o nível dos encargos exigidos
pelo uso de uma habitação. Como esse equilíbrio não existe, per-
manece sem ser utilizada uma parte dos fogos recém-construídos.
Mas em sistema de construção privada para aluguer, o desequi-
líbrio tende a reduzir-se, senão com o abaixamento das rendas,
pelo menos com a diminuição do ritmo das construções.

O afluxo às cidades continua, pois, a ser a causa fundamental
do desequilíbrio entre o volume de casas existentes e o das ocupa-
das* O fenómeno não tem escapado à observação de especialistas
na matéria, quando assinalam que, na Europa, «uma percentagem
importante dos alojamentos está desocupada, especialmente em
Portugal e na Itália» 7. Alguns números permitem documentar me-
lhor a influência do urbanismo neste desequilíbrio. Assim, no dis-
trito de Viseu havia 150 848 fogos para 119 963 famílias; no de
Beja, a mesma relação era de 80 017 para 69 278; no de Castelo
Branco, 97 029 para 80 898. Mas já no distrito de Lisboa as posi-
ções se invertem: 302 895 fogos para 303 691 famílias; e na ca-
pital o agravamento é manifesto: 176 318 contra 190 806.

Parece, portanto, poder afirmar-se com segurança que a
maior parte das habitações desocupadas se localiza nas zonas ru-
rais ou, pelo menos, fora dos principais aglomerados urbanos.

E esta observação não deixará de ter interesse quando se
pensa em termos de planeamento regional do desenvolvimento eco-
nómico. Pois a existência de certa margem não utilizada de aloja-
mentos não será também um factor a considerar na criação de
pólos de crescimento, ou, mais modestamente, na valorização de
algumas possibilidades locais?

O mesmo facto se verifica, por exemplo, em França, onde, em
certas regiões, os alojamentos excedem as necessidades, enquanto
noutras se verifica o contrário, devido às assimetrias regionais de

* La situation du logement en Eurape — Génève, O. N. U., 1D56, p. 49.



desenvolvimento8. Mas também é certo que se tem operado, atra*
vés dos chamados pernas de construire um esforço de racionali-
zação na distribuição territorial dos investimentos urbanos. E não
deve esquecesse que tais autorizações constituem um dos instru-
mentos dos planos económicos franceses, nos quais a preocupação
do equilíbrio inter-regional se tem evidenciado progressivamente.

Por outro lado, a integração da política da habitação na polí-
tica económica geral permite actuar sobre algumas das verdadei-
ras causas do afluxo urbano. Não se trata já d<e orientar a política
da habitação segundo ajs necessidades decorrentes do processo de
desenvolvimento, mas de operar igualmente em sentido inverso,
participando de um conjunto de medidas atinentes à fixação das
populações rurais. Conforme acentua um relatório de peritos esp-
pecialmente consagrado à autoconstrução, «se as. condições de habi-
tação e de vida nas comunidades são melhoradas nas regiões ru-
rais, ao mesmo tempo que se procede a uma reforma agrária e se
estabiliza o regime fundiário, é verosímil que as populações rurais
permaneçam nos campos» 9.

Na verdade — e é esta uma das preocupações do presente tra-
balho — as fronteiras do problema da habitação encontram-se
muito para além das que os seus dados imediatos vulgarmente
sugerem. A sua inserção na problemática do desenvolvimento re-
gional é disso uma prova evidente.

7. Após esta resenha de carácter essencialmente quantita-
tivo, passemos a uma análise diferente — a qualidade das habi-
tações existentes, medida por um mínimo de comodidades a que
todas as peissoas aspiram.

É difícil estabelecer um índkse que permita avaliar objectiva-
mente a qualidade das habitações de um dado país, dada a forma,
muito diversa, como as comodidades consideradas fundamentais
são satisfeitas por cada um dos alojamento®.

No inquérito em que nos temos baseado figuram os seiguintes
apuramentos para as famílias ocupando um fogo:

a) Famílias que não disipunham de: cozinha, retrete e casa
de banho; electricidade e água; fossa e esgotos.

6) Famílias que dispunham de: cozinha; retrete; casa de ba-
jiho; eiJectricidade; água; esgoto ligado à rede pública;
fossa ou esgoto particular.

Dada a natureza, forçosamente sintética, desta análise, apenas
consideramos as existências (isoladas ou simultâneas com outras

8 Vide, por exemplo, Guy HOUIST — «Notre Politique Nationaie chi Lo-
gement» in Recherches et Débats, A. Fayard, Paris, cah. n.° 9, Nov. 1954.

® «Construction diiabitations par des organismes à but non lucratif»,,
in Habitation, Construction et Phnification (O. N. U.), n.° 10, p. 96.



comodidade®) de electricidade, ágvu e casa de banho, no» fogos
ocupados por uma só família.

Assim, verifica-se que no total da Metrópole, possuíam elec-
tricidade 24 % desses fogos, enquanto 18 % tinham água e 10 %
casa de banho. Como sempre, o panorama urbano mostrasse muito
diferente do rural: na cidade de Lisboa aquelas percentagens eram,
respectivamente, de 84, 86 e 49 e na do Porto, 83, 63 e 41; em
compensação, o distrito de Viseu, que não é dos menos desenvol-
vidos, apresentava percentagens de 10, 5 e 3.

QUADRO n

Aspecto qualitativo da habitação nas zonas urbanas da metrópole

(1950)

CENTROS POPULACIONAIS COM
MAIS DE 20 000 HABITANTES

Barreiro
Braga
Coimbra
Covilhã
ffivora
Funchal
Lisboa
Matosinhos
Ponta Delgada
Porto
Setúbal \
V. Nova de Gaia .,

Total

Percentagens referidas ao total

Famíllias ocupando um fogo

4634
4 541
7.077
3 695
5 212
5 382

133 521
4 724
3 525

52 079
8 474
7 604

240468

percentagem das que
dispunham de

Electrici-
dade

59,2
72,3
82,2
64,9
54,8
65,8
83,6
67,3
93,9
83,3
41,5
61,4

79,2

Água

84,7
70,8
80.4
58,8
64,6
64,0
85,8
37,8
94,0
62,8
55,6
17,5

74,9

Casa de
banho

24,3
27,4
44,1
28fi
22,1
45,4
49,0
23,2
32,3
41,3
16,3
16,1

42,4

Fonte: Inquérito às condições de habitação da família, cit.



QUADRO

Aspecto qualitativa da habitação nas zonas rurais da metrdpole

(1950)

ALGUNS CONCELHOS*

Ponte de Sor ....
Palmeia
Torres Novas
Montemor-o-Novo
Águeda
•Idanha-a-Nova ....
Albufeira
Torres Vedras ....
M. de Cavaleiros .
Cantanhede
Valpaços ,
V. N. Famalicão .
Amarante
Sabugal
Odemira
Tondela
Ponte de Lima ...
Pombal

S. Roque do Pico
V. F. do Campo ..,
Praia da Vitória ..
Câmara de Lobos

Famílias ocupando um fogo

5143
5163
9 273
7 649
7161
8 591
4 797

12 315
5 686
9 229
7 304

12 437
9 578
10 831

9 774

9 268

9 435

13 860

1345

2 404

4 673

3 815

Total 169 731

Percentagens referidas ao total.

% na
sede do
concelho

15,2
14,1
13,2
12,1
11,1
10,9
8,4
7,6
1,0
6,3
5,6
5,4
5,3
5,1
4,9
4,y
k,0

63,2
34,1
10,0
8,2

8,1

Percentagem das que
dispunham de

Electrici-
dade

4,6
12,0
12,4
8,9

29,6
2,8
5,3
9,9
3,8

14,6
1»9

25,8
10,6
1,5
1,6
1,3
2,9
4,9

6,7
39,5
10,8

X

9,7

Agua

6,8
2,5
7,3
8,3
4,4
0,5

11,6
7,6
4,0
5,0
0,9
8,1
4,2
0,4
3,5
4,3
1,8
3,3

0,6
37,0
24,7

1,8

5,5

Casa de
banho

1,8
1,6
4,7
3,8
4,6
0,7
2,5
5,9
1,9
2,2
0,9
6,1
3,0
0,5
1,2
3,0
1,0
1,6

0,6
3,7
4,5
1,2

2,8

* Escolheram-se para esta amostra os concelhos em que as percentagens de fogos
nas respectivas sedes são mais baixas, ordenando-os pela ordem decrescente dessas
percentagens; excluiram-se os concelhos cujas sedes são cidades e preferiram-se os
que têm maior número de foges.

Fonte: Inquérito às condições de habitação da família, cit.



Tentando profundar um pouco mais a matéria, pode ainda
observar-se que nos centros populacionais com mais de 20 000 ha^
bitantes 79 % das casas possuíam electricidade, 75 % tinham água
corrente e 42 % casa de banho, sendo estas, certamente, as pro-
porções mais significativas para as zonas urbanas (Vd. QUA-
DRO II). De resto, no próprio inquérito foi feito o estudo deste
agrupamento, tendo sido apresentadas graficamente as respecti-
vas conclusões.

Ê mais difícil avaliar o nível das comodidades e condições
sanitárias da habitação rural. A pulverização dos agregados ru-
rais e a diversidade de graus de desenvolvimento tomam qualquer
amostra menos significativa. Tentou-se, no entanto, o estudo de
um grupo de 22 concelhos em que escasseiam centros populacio-
nais de vulto pois, nomeadamente, não incluem cidades; e, com
poucas excepções, a actividade da população destes concelhos é
quase exclusivamente agrícola. Os resultados apurados para este
conjunto, que representa cerca de 8 % das famílias do País, foram
os seguintes, em percentagens arredondadas: 10 % de famílias
dispunham de electricidade, 6 % dispunham de água e 3 % pos-
suíam casa de banho (Vd. QUADRO III).

A desproporção entre estas percentagens e as calculadas para
as zonas urbanas é flagrante e dolorosa. Mas não surpreende, em
face do que se conhece sobre as condições de vida das populações
rurais. Pode mesmo acrescentarnse que uma análise limitada aos
pequenos povoados conduziria a resultados ainda mais sombrios.

Quanto ao grau de independência dos fogos, relativamente
aos prédios em que «se inserem, considerou^se a proporção das
famílias que ocupavam completamente um prédio. Essa proporção
era de 66 % para o conjunto da metrópole, atingindo valores muito
mais elevado® na maior parte dos distritos: por exemplo, 81 % no
de Aveiro, 78 % .no de Coimbra, 83 % em Viseu. Nos grandes
centros a percentagem era muito menor, como se calcula: 26 %
no distrito de Lisboa, com 5 %, apenas, na capital; o Porto, mesmo
na cidade, atingia 40 %, o que mostra uma profunda diferença em
relação a Lisboa. Note-se que estas percentagens são referidas ao
total das famílias que ocupavam um fogo, excluindo-se, portanto,
as sublocações, as construções provisórias, etc., desse total.

8. Observem-jse agora alguns dados relativos à dimensão dos
alojamentos. A exemplificação expressa pelo quadro seguinte
seia-se, uma vez mais, no inquérito referido.

U



QUADRO IV

N.° de

Metrópole (total)

1 divisão
2 divisões ....
3 divisões ....

Cidade de Lisboa

1 divisão
2 divisões ....
3 divisões ....

Famílias

divisões

(total) ....

dispondo de 1 a 3 divisões1

(1950)

Famílias

1838 164

220 358
385 137
458 463

133 521

7 522
18*99
28^19

% dos
totais

100

12,0
21,0
24,9

100

5,6
13,9
21,3

Famílias com mais
de duas pessoas

1 402 671

140 850
277 305
350 314

104 324

4 453
12 884
21593

1 Exceptuando as que ocupam parte de um fogo.

Dos números apresentados podem extrair-se algumas concita-
da interesse. Assim, no conjunto da metrópole verifica-se que:

a) 12 % das famílias (220 milhares) dispunham apenas de
1 divisão, nelas se incluindo 141 milhares de famílias com
mais de 2 pessoas;

6) 58 % das famílias (1064 milhares, englobando mais de
4 milhões de pessoas) ocupavam casas com menos de 4 di-
visões.

Na capital, as percentagens apontadas são mais baixas: 6 %
das famílias dispõem de 1 divisão e 41 % têm menos de 4 divisões.

A observação destes resultados leva a reflectir sobre a ideia
corrente de que o problema do alojamento não é tão premente nas
zonas rurais como nas urbanas. Com efeito, o que se verifica é
que, em virtude de certas características da vida das populações
rurais — relacionadas com um contacto mais directo com a natu-
reza — a influência deletéria das insuficiências da habitação não
se faz sentir com gravidade equivalente à que se nota nos centros
urbanos, quando consideradas situações de alojamento «idênticas».
Uma diferença importante é-nos mostrada pela frequência das
sublocações (1/3 destas localizam-se nas cidades de Lisboa e Por-



to), das quais deriva um longo cortejo de causas de desagregação
social e de traumatismos psicológicos.

Isto não pode, no entanto, significar menor atenção pelo pro-
blema no que respeita aos meios rurais, onde constitui, aliás, um
dos indicativos do baixo nível de vida e de cultura das populações.
E é devido a estas insuficiências1 que a melhoria de qualidade das
habitações rurais implica a cooperação de auxílios exteriores aos
recursos dos agregados familiares (tais como subsídios para a
construção ou beneficiação de casas), embora a solução mais de-
sejável esteja em procurar baseá4a na elevação do rendimento
per capita dessas populações*

Nas zonas de acentuado urbanismo também deve ter-se em
conta a tendência para a exiguidade dos alojamentos, tanto no
número de divisões como na superfíciei. Esta tendência relacio-
na-jae com a incidência do nível das rendas, fortemente influen-
ciadas pela dimensão, sobre os orçamentos familiares. Em virtude
de ser muito elevada esta incidência (relativamente aos novos
arrendamentos podem citar-se com frequência incidências de 30 %
a 40 % dos orçamentos familiares)10 as famílias restringem ao
máximo a dimensão das suas habitações. A situação global só não
se revela muito grave em virtude do «peso» acentuado que têm
os arrendamentos antigos, no conjunto das habitações alugadas.

Voltando de novo às habitações rurais — em número, as de
maior vulto — poderiam repetir-se aqui as considerações feitas
anteriormente, a propósito da falta de comodidades dessas habi-
tações. A exiguidade dimensional é apenas mais um aspecto das
necessidades não satisfeitas, que tanto influenciam a preferência
pela vida urbana e o consequente êxodo para as cidades.

9. Utm último aspecto a referir é o da propriedade da ha-
bitação. O inquérito distingue entre habitação própria, alugada e
cedida.

No conjunto da metrópole a habitação própria figurava com
a percentagem muito satisfatória de 51 %, a alugada com 40 %
e a cedida com 9 %. As percentagens regionais ou locais muito
baixas reflectiam, uma vez maijs, os traços característicos da vida
urbana: no distrito de Lisboa apenas 18 % das habitações eram
propriedade dos moradores; .na capital somente 5 %.

Dado o pouco relevo da parte correspondente às habitações
cedidas, o principal complemento da percentagem de habitações
próprias corresponde a casas alugadas: 84 % na cidade do Porto,
90 % na de Lisboa.

io Não se citam percentagens superiores porque nesse caso, as famílias
não alugam casaa; são os quartos alugados, partes de casa, bairracas, etc.
Para exemplificação deste aspecto, compare-se a renda corrente em Lisboa
de uma casa de três divisões assoalhadas, em regime de renda limitada
(llli0$0O) com o vencimento de um escriturário de 2.a classe (1500$OK>).

46



10. Como conclusão geral dos resultado® anteriores podem
fixar-se certos aspectos positivos e negativos, quer da habitação
rural quer da urbana.

Assim, a habitação rural é mais abundante, muito menos con-
fortável e higiénica, mais independente no seu uso (visto rarear
a sublocação) e mais «segura», na medida em que pertence com
maior frequência ao seu morador.

A habitação urbana só tem vantagem ,no aspecto qualitativo:
é mais ampla, confortável e higiénica. Em todos os outros a com-
paração traduz o drama do alojamento urbano: é mais escassa e
por isiso favorece a promiscuidade; não é própria do morador e
por isso acarreta um encargo que pesa duramente sobre grande
parte das famílias*

II — Evolução recente e situação actual em matéria de alojamento

11. O Inquérito às condições de habitação da família oferece,
sem dúvida, uma panorâmica muito completa sobre o problema
que ncxs vem preocupando. Mas os seus dados reportam-se a 1950,
isto é, há cerca de doze anos. E o leitor perguntará, naturalmente:
qual tem sido a evolução do problema do alojamento a partir da-
quele ano, e em que situação nos encontramos presentemente?

Vamos ver de que elementos se dispõe para uma análise mais
actualizada, ainda que sob um ângulo de observação mais restrito.

É possível saber-se, anualmente, o número de fogos construí-
dos e a respectiva área — além de outros elementos com menor
interesse para esta análise — através da Estatística Industrial.
Não existem, porém, dados acerca das demolições; e quanto a este
aspecto, acrescentaremos que nem sequer se conhece a idade e o
estado da conservação das construções existentes, por forma a per-
mitir estabelecer uma estimativa anual do número de casas demo-
lidas.

Segundo a Estatística Industrial, o número de fogos construí-
dos na metrópole no decénio 1951-1960 atingiu cerca de 202 milha-
res, mas a sua distribuição anual não foi uniforme, tendo-se veri-
ficado uma aceleração do ritmo das construções, especialmente
entre 1954 (com 16 622 fogos) e 1958 (com 26 405). Mas a publi-
cação do Inventário de prédios e fogos, anexo ao X Recenseamento
Geral da População, veio oferecer-nos dados de maior interesse e
permitir comparações directas mais dignas de confiança entre os
anos de 1950 e 1960, Frisa-se, no entanto, desde já, que os elemen-
tos actualmente disponíveis só permitem comparações sob o ponto
de vista quantitativo.

De acordo com esta última fonte, ficamos a saber que o nú-
mero de fogos existentes na metrópole (em milhares) passou de
2274 para 2573: portanto, houve um acréscimo de 299 milhares.
Este número está em flagrante desacordo com o que se apurou da



Estatística Indv&triaJ,. A explicá-lo teremos, entre outros motivo®,
«o facto de escaparem à recolha da estatística de construção de
edifícios todos aqueles que são construídos sem licença camarária,
o que acontece em larga escala, especialmente nas zonas rurais do
País» n . Não deixa, no entanto, de se manifestar estranheza pela
amplitude desta diferença (97 milhares de fogos) que, na reali-
dade, será ainda maior, em virtude das demolições ocorridas no
decénio.

Comparando os resultados dos dois recenseamentos, elaborou-
-se o QUADRO V, com a evolução, à escala distrital, do número
de fogos existentes por mil habitantes — índice habitualmente uti-
lizado em comparações internacionais. (Vd. ANEXO 1).

Este índice, que no conjunto da metrópole, era de 268 em 1950,
passou para 282, o que representaria um acréscimo de 14 fogos
por 1000 habitantes. Mas poderemos dizer que se verificou de
facto uma melhoria desta ordem de grandeza?

A observação à escala distrital mostra-nos que a evolução
apontada não foi uniforme em todo o País, antes se tendo regis-
tado diferenças muito acentuadas entre as várias regiões. Assim,
as variações distritais do número de fogos por 1000 habitantes
vão desde + 37 (Castelo Branco) até —2 (Braga) — único dis-
trito em que se notou um decréscimo.

Estas diferenças devem-se não só à desigualdade regional do
ritmo da construção mas também, e principalmente, à influência
das migrações internas. Os distritos da Guarda e de Portalegre
servem de exemplo, com dois dos maiores acréscimos do número de
fogos, relativamente à população: trata-se de distritos em que a
população diminuiu entre 1950 e 1960.

Há, portanto, uma realidade que não pode ser esquecida: as
casas são bens imóveis, pelo que de nada serve passarem a existir
em abundância em regiões que estão a sofrer um processo de des-
povoamento 12. E desde já se faz esta prevenção contra certos ex-
cessos de optimismo, que só têm em conta as «subidas dos índices»,
sem qualquer preocupação sobre o que eles na verdade significam.

12. Mas a observação à escala distrital não esgota a análise
deste aspecto do problema: é intuitivo que para se dar aumento
de população num distrito basta que cresçam rapidamente as po-
pulações de alguns centros urbanos (não raro, a própria capital
do distrito), ainda que se verifique simultaneamente o despovoa-

11 Inventário de prédios e fogos (Anexo ao X Recenseamento Geral da
População) — I. N. E., 1962, p. IX.

12 Neste aspecto, observa-se que no distrito da Guarda até o concelho
da Guarda viu diminuir a população, o que não se verificou com qualquer
outra capital do distrito. Dos doze concelhos deste distrito apenas um (Aguiar
da Beira) teve acréscimo de população no decénio de 1950 -̂1960.



QUADRO V

População e capacidade de alojamento

(1960)

Distritos, centros urbanos
e zonas rurais

Popula-
ção

residente
(milha-

res)

Fogos
(milha-

res)

Fogos por 1000 habitantes

Total
1960

Varia-
ção

1950-60

Ocupa-
dos
1960

Metrópole .
Continente

Distritos:

Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa ,

Cidade de Lisboa
Portalegre
Porto

Cidade do Porto ...
Santarém
Setúbal

Viana do Castelo ...
Vila Real
Viseu

Hhas adjacentes

9130

8 511

538

283

617

239

326

445

225

320

291

417

1422

818

193

1216

310

480

385

283

333

498

621

2 573

2 428

141

85

140

69

109

146

69

105

99

126

378

201

65

299

82

155

114

80

92

156

145

282

285

262

299

226

287

336

328

308

329

341

303

266

246

336

246

263

322

296

282

276

313

234

+ 14

+ 13

-f 2

+ 24

— 2

+ 9

+ 37

+ 24

+ 8

+ 18

+ 35

+ 21

+ 17

+ 19

+ 35

+ 6

+ 26

+ 29

+ 18

+ 16

+ 12

+ 8

+ 21

260
263

243
277
211
259
305
292
291
300
294
277
254
240
314
232
249
295
274
252
250
273
217

Fontes: X Recenseamento Geral da População •— Resultados prováveis —• I. N. K,
1961; Inquérito às coiiidições de habitação da família, cit.; Inventário de prédios e fogos

ao X Recenseamento Ge-ral dia População)., I. N. E., 1962.



mento das zonas rurais. Por isso, a segunda etapa estará na obser-
vação à escala concelhia.

Com esta finalidade apuraram-se os concelhos do continente
em que a população diminuiu no decénio considerado. E para se
avaliar do interesse deste procedimento bastará dizer que, enquanto
os quatro distritos nestas condições (Beja, Faro, Guarda e Porta-
legre) sofreram uma redução total de 40 milhares de pessoas, a
análise à escala concelhia indica 107 milhares, distribuídos por
119 concelhos. A área territorial que lhes corresponde está indi-
cada no mapa que adiante se publica.

A primeira consequência que se tira, do ponto de vista numé-
rico, está expressa no QUADRO VI e é a seguinte: enquanto na
área icuja população diminuiu o número de fogos por 1000 habi-
tantes subiu de 33 unidades, naquela em que a população aumentou
a mesma relação subiu apenas de 10.

QUADRO VI

Influência da dinâmica, demográfica na evolução da capacidade de alojamento

Onde a população aumentou:

156 concelhos, com 76 % da popu-
lação do Continente

Onde a população diminuiu:

119 concelhos, com 24 % da popu-
lação do Continente (zonas colo-
ridas do mapa)

Variações em
1950-60

(mimares)

Popula-
ção

residente

+ 704

— 107

Fogos

+ 245

+ 34

Fogos por 1000 habitantes

N.o

1950

261

298

1960

271

331

Varia-
ção

+ 10

+ 33

Fontes: as mesmas do Quadro V.

As migrações internas provocam desocupação de casas
numas regiões, enquanto agravam o problema da habi-
tação noutras.

No mapa da página seguinte estão assinalados os con-
celhos onde a população diminuiu entre 1950 e 1960;
segundo números prováveis, a redução foi de 107 mi-
lhares de pessoas no conjunto das áreas coloridas. •
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DINÂMICA DEMOGRÁFICA NO CONTINENTE
(Concelhos onde a população diminuiu em 1950-1960)



E não restam dúvidas de que se for feita a análise de áreas
menores do que os concelhos — nomeadamente, por centros popu-
lacionais — se observará um fenómeno muito mais extenso de
migração interna e, portanto, de diferenças no número de fogos
relativamente à população. Por isso se atribui grande importância
ao movimento de urbanismo em curso, já referido no Capítulo I
e ao qual voltaremos mais vezes.

A elevada percentagem da população ocupada na agricultura
e a sua baixa produtividade, a par do quase abandono ancestral a
que têm sido votadas as zonas rurais, provoca uma fuga contínua
dos campos13. Em consequência desta fuga, a concentração popu-
lacional na faixa litoral a norte do Sado — especialmente no dis-
trito de Lisboa — está a tomar aspectos de grave desequilíbrio,
visto que sobre uma estrutura já de si pouco satisfatória, se vai
desenvolvendo um processo de acentuação das disparidades regio-
nais. Basta dizer que em quatro concelhos circundantes ou vizi-
nhos da capital (Loures, Oeiras, Almada e Calcais) o aumento da
população no decénio em estudo correspondeu a quase uma vez e
meia a quebra verificada nos 119 concelhos em que a população
diminuiu.

Do ponto de vista habitacional, interessa considerar este rá-
pido crescimento de necessidades provocado pelo afluxo da popu-
lação às zonas urbanas, sublinhando quanto são, normalmente, in-
suficientes os meios de que se dispõe para adaptar soluções con-
venientes em curto prazo. A maior parte das pessoas que povoam
os chamados «bairros de lata» provêm, como já se disse, das zonas
rurais14. E se observarmos em sentido inverso, isto é, investigando
quais as condições de habitação das pessoas vindas para a capital
em busca de melhoria de vida, verificaremos que mesmo aquelas
que não habitam em construções provisórias sofrem de graves ca-
rências de alojamento15.

18 E o aspecto mais grave é que esta fuga não corresponde muitas vezes
à procura de profissões com produtividade mais elevada. Em estudo recente,
abaixo referenciado, baseado numa amostra de indivíduos vindos das zonas
rurais para a capital, foram realçados alguns aspectos de muito interesse,
eortre os quais a tendência da deslocação para o sector terciário de uma
parte apreciável dos indivíduos vindos das actividades primárias. A falta
de preparação destes indivíduos não lhes permite, com efeito, obter emprego
nas novas indústrias, salvo como serventes ou em outras funções que não
exijam qualquer especialização; daí, a pressão exercida sobre o sector dos
serviços, pletórico de servidores muitas vezes inúteis, senão mesmo prejudi-
ciais (Vd. João EVANGELISTA, «O homem do campo nas profissões da cidade»
in Revista do Centro de Estudos Demográficos, Lisboa^ n.° 13, 1961-62).

** Vd.f por exemplo, a nota 6.
16 Num inquérito realizado entre 250 indivíduos das províncias fixados



13. Vejamos agora o que se passa com os fogos desocupados,
situação em que se encontram 7,5% dos fogos do Continente
(QUADRO VII),

QUADRO VII
Fogos desocupados

(1960)

Alguns distritos, centros urbanos
e zonas rurais

Continente

Total nos centros urbanos
Total nas zonas rurais

Distritos:

Aveiro ,
Braga
Coimbra
Guarda
Lisboa ,

Cidade de Lisboa
Porto

Cidade do Porto
Santarém
Viseu

Total

N.o
Em % dos

fogos
existentes

180 824

19 625
161199

9 768
8 746

15 274
13 335
14 867
S621

14 726
S898

11951
19 569

7,5

3,7
8,6

7,0
6,3

10,5
13,5
6,1
1,8

5,0
4,8
7,8

12,6

para
a(rrendar

por outros
motivo3

Em % idos fogos
desocupados

35,0

66,1
31,2

35,3
41,8
28,6
22,4
51,8
62,0
54,6
65,2
28,3
28,0

65,0

33,9
68,8

64,7
58,2
71,4
77,6
48,2
38,0
45,4
34,8
71,7
72,0

Fonte: Inventário de prédios e fogos, cit.

na capital, as condições de habitação em que os mesmos se encontravam eram
as seguintes:

Casados:
Em casas alugadas pelos p

prios 25
Em partes de casa
Em casa dos sogros ..
Em quartos alugados ..,
Em casa dos pais
No quartel onde serve
Como porteiro

Solteiros!:

Em quartos ou pensões 141
Eim casa dos pais
Em casa de pessoas de família
No quartel onde servem
No emprego

35
18

7
3

204

7
6
4
2
1
1

46
Dos 25 indivíduos em casas alugadas pelos próprios apenas 6 dispunham

de recursos suficientes para viverem sem hóspedes. (Vá. João EVANGELISTA,
«O homem do campo nas profissões da cidade», cit.),.



Nos centros urbanos, a taxa de desocupação é inferior a me-
tade da que sê verifica nas zonas rurais: respectivamente, 3,7 %
e 8,6 %... Cerca de % dos alojamentos urbanos nestas condições são
para arrendar, contra % nas zonas rurais.

Em números absolutos, indicam-se como desocupados quase
181 milhares de fogos, dos quais cerca de 20 milhares nos centros
urbanos e 161 nas zonas rurais. Infelizmente, não se dispõe de uma
cifra dos fogos desocupados em 1950, que permita estabelecer a
evolução no decénio.

Estas cifras — e sobretudo a comparação das taxas de deso-
cupação —confirmam, por seu lado, o que ficou dito sobre as mi-
Rações internas. Fica-se, no entanto, com a noção de que o nú-
mero de casas praticamente desocupadas é muito superior ao indi-
cado, em virtude de existirem famílias com habitação em mais
de um fogo — até porque as pessoas deslocadas de umas para
outras regiões continuam, em grande parte, a ocupar nominal-
mente as suas habitações anteriores.

A confirmar esta conclusão temos o facto de o número de
fogos classificados como «ocupados» ser superior ao número de
famílias, apesar de existir uma inegável crise de alojamento...

14. Importa também considerar, além do número de fogos,
as suas dimensões, quer em número de divisões quer em super-
fície. Utilizar-se-á apenas o critério do número de divisões, único
para que existem dados publicados.

A distribuição dos fogos segundo o número de divisões em
1960, foi resumida no QUADRO VIII. Nele se observa que o nú-
mero de fogos com uma e duas divisões é proporcionalmente maior
nas zonas rurais, o que está de acordo com as observações feitas
no n.° 8.

É significativo notar que os fogos até três divisões represen-
tam 58 % do total — precisamente a percentagem das famílias
que ocupavam casas com estas dimensões em 1950.

Interessaria, no entanto, conhecer, em vez da distribuição di-
mensional do número de fogos existentes, ou mesmo do número de
fogos ocupados, a do número de famílias que ocupam um fogo se-
gundo as dimensões deste, tal como se dispõe relativamente ao
penúltimo recenseamento.



QUADRO VIII

Fogos segundo o número de divisões

(1960)

Alguns distritos, centros urbanos
e zonas rurais

Continente

Total nos centros urbanos
Total nas zonas rurais

Distritos:

Aveiro
Braga
Coimbra
Lisboa

Cidade de Lisboa
Porto

Cidade do Porto
Santarém
Viseu

Fogos

2 416 394

554 501
2 006 092

140 304
139 272
145 185
376 618
200 M9

297 267
81102

153 796
155 589

Segundo o n.° de divisões

1

10,4

9,2
10,8

7,5
14,2
5,7
7,7
1,3

13,8

7,0
11,9

• 2

20,0

17,4
21,4

13,5
23,3
15,2
16,6

21,9
18,7

16,4
22,3

3

27,5

26,4
27,7

25,5
23,4
29,7
30,0
23,7

25,3

34,4
22,8

4
e mais

42,1

47,0
40,1

53,5
39,1
49,4
45,7

39,0

42,2
43,0

Fonte: Inventário de prédios e fogos, cit.

15. De tudo o que vem sendo exposto, se podem tirar as se-
guintes conclusões, válidas para a evolução no decénio de 1950-60:

a) Verificou-se, à escala do Continente, intenso movimento
migratório interno, especialmente em direcção às zonas
do litoral ia norte do Sado, com despovoamento, em núme-
ros absolutos, de extensas regiões do interior; observado
o fenómeno à escala local, foi geral o afluxo aos centros
urbanos, mesmo dentro das zonas em despovoamento;

b) O .número de fogos construídos anualmente cresceu bas-
tante na segunda metade do decénio; mas o inventário dos
fogos acusa, mesmo assim, um acréscimo muito superior
ao número das construções, devido, certamente em parte,
às construções clandestinas;

c), O número de fogos ocupados não revela o déficit global,
em virtude de parte das famílias figurar com mais de
um fogo;



d) Á conjugação destes aspectos não permite estabeleceir,
com rigor, a evolução da situação em matéria de aloja-
mento, peio que <a actualização de quaisquer conclusões
operacionais só será possível perante novo estudo do gé-
nero do Inquérito às coruMções de habitação da família,
publicado em relação ao recenseamento de 1950.

Com estas prevenções, abordaremos a parte final deste capí-
tulo, consagrada a uma estimativa das necessidades ainda que re-
ferida, pêlos motivos invocados, a 1950.

16. Na determinação do déficit de alojamentos e no estabe-
lecimento de programas para o preencher há que considerar di-
versas vias*

Numa primeira aproximação, importa estimar as necessidades
mais prementes: famílias sem habitação ou ocupando construções
provisórias e famílias ocupando parte de um fogo ou prédio não
destinado a habitação — elementos que só os inquéritos directos
podem revelar. O número destas famílias atingia em 1950 cerca
de 209 milhares, em todo o território metropolitano. Deverá, no
entanto, descontar-se o número de fogos habitados por mais de
uma família, admitindo, por hipótes-e, que possuem condições de
habitabilidade para uma família; supondo a média de 2,5 famílias

193234
por fogo, teríamos «= 77 293. O «novo total, em milhares,

2,5
viria, portanto, 209 — 77 «= 132 mil fogos.

Em seguida, teremos o número de fogos que, pelas suas condi-
ções de segurança, dimensão ou salubridade, exigem substituição
imediata ou em curto prazo. Uma vez que não existem dados sobre
o estado de conservação dos imóveis e que a instalação de deter-
minadas comodidades (água, electricidade, esgotos, etc), se apre-
senta viável em muitos casos, limitar-se-á a estimativa das neces-
sidades mais prementes ao critério dimensional dos fogos.

Com algumas variantes de pormenor, consideram-se geral-
mente superlotados (superlotação crítica) os fogos em que o nú-
mero de pessoas das famílias que os ocupam é igual ou superior
ao dobro do número de divisões de que dispõem w.

A universalidade desta regra fora do intervalo de 2-4 di-
16 De harmonia com esta alegra, o Inquérita às condições de habitação

da família, a que temos feito referencia, incluiu um mapa com a distribuição
concelhia dajs percentagens de famílias que dispunham de um número de di-
visões inferior a metade do número de pessoas que compunham as mesmas
famílias. As percentagens mais elevadas (30 % e mais) encontravam-se em
Trás-os-Montes e no Douro Litoral, em alguns concelhos da Beira Alta (a
norte de Viaeu), num linha atravessando o Alto Alentejo (de Benaveaite a
Eivas) e no litoral alentejano. As menores percentagens (menos de 10%)
estavam numa zona central do País (com vértices aproximados em Leiria,
Bombarral e Marvão) e no Algarve.
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visões parece, no entanto, suscitar algumas dúvidas. Na aplicação
que dela se faz em seguida, adoptou-se para os fogos com uma
divisão o critério das normas -francesas de superlotação (a partir
de três pessoas), mantendo-se a regra enunciada para os de duas
divisões, de acordo, aliás, com as mesmas normas.

Deste modo, consideram-se as famílias com mais de duas pes-
soas dispondo de uma divisão e com mais de três dispondo de duas:
em 1950 eram, respectivamente, 141 e 193 milhares, a somar aos
132 apurados anteriormente. O total atinge, assim, 466 milhares
de fogos.

Não se incluíram as famílias com mais de cinco pessoas em
casas de três divisões, com mais de sete em quatro, etc, por se
admitir certa compensação no facto de algumas das habitações já
consideradas serem susceptíveis de ampliação, além de que, se
parte das habitações a construir forem dimensionadas para famí-
lias numerosas dispondo de mais de duas divisões, em condições
de superlotação crítica, a desocupação dos fogos habitados por
estas famílias poderá reverter, em princípio, a favor de famílias
menos numerosas que habitem, em condições correspondentes,
fogos de menor dimensão.

Temnse também a noção de que os fogos, em número muito
elevado, que não dispõem de um mínimo de comodidades exigem
igualmente substituição. Mas, por um lado, grande parte dessas
habitações está já incluída nos agregados anteriormente conside-
rados (sem que se conheça o seu número), por outro, admite-se
que muitas delas possam ser objecto de benfeitorias — e também
se desconhece quantas estarão nestas condições.

Além de tudo isto, deve acentuar-ise que o objectivo presente
é estabelecer, com o possível sentido das realidades, o rol das neces-
sidades mais prementes, em ordem ao estabelecimento de progra-
mas realizáveis. Neste sentido, teríamos, segundo os elementos es-
tatísticos disponíveis (relativos a 1950) e os critérios indicados,
um déficit efectivo de alojamentos da ordem dos 460 milhares,
dos quais 150 mil com carácter muito urgente. Aguardaremos &
publicação de dados estatísticos mais actualizados para rectificar
estes números e -acrescentar-lhes o possível rigor. Oportunamente
nos ocuparemos da evolução das necessidades em matéria de alo-
jamento, nomeadamente do seu crescimento anual, para a deter-
minação de déficits de reposição.

Fica, no entanto, desde já expresso quanto são aleatórias as
previsões nesta matéria, mormente em países que atravessem uma
fase.de rápida industrialização, em virtude das assimetrias do de-
senvolvimento regional, que podem inutilizar um grande esforço
na iconstrução de habitações, pelo que tal esforço terá que ser
integrado num planeamento regional e urbanístico que permita
retirar da utilização do solo o máximo de satisfação para os seus
habitantes.
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Ill — Algumas reflexões sobre a dinâmica do problema habitacional

A análise de alguns elementos sobre a contabilidade nacional
do nosso País, bem como da situação actual e das tendências no
que respeita à construção e à utilização das habitações, especial-
mente na capital, podem ajudar a esclarecer certos aspectos essen-
ciais da problemática habitacional, da sua evolução e das respec-
tivas incidências na vida económica e social portuguesa.

As considerações que se seguem baseiam-se na observação de
algumas estruturas económicas, sociais e institucionais que con-
dicionam, quando não determinam, a dinâmica do problema. Tra-
ta-se, portanto, de uma análise muito diferente da que foi feita
nos capítulos anteriores, revestindo, por vezes, carácter exempli-
ficativo.

São quatro as questões a tratar:

a) uma questão fundamental: casas para habitação dos pró-
prios ou casas para rendimento?

17. A formação bruta de capital fixo no sector «casas de
habitação», no triénio de 1958-1960, foi de 6057 milhares de con-
tos. Durante o mesmo período, o produto bruto formado neste
sector atingiu 6036 milhares de contos, isto é, uma verba prati-
camente igual à da formação de capital fixo17. Esta comparação
mostra-nos serem da mesma ordem de grandeza o valor dos inves-
timentos anuais em habitações e o dos serviços que elas prestam
— este, medido pelas respectivas rendas, reais ou imputadas.

Parece, portanto, legítimo formular a seguinte hipótese: se
todas as habitações estivessem em regime de acesso à propriedade
familiar — isto é, a serem amortizadas pelos próprios moradores
— as amortizações liquidadas, supostas ao mesmo nível das rendas
actuais, chegariam para satisfazer a totalidade dos novos investi-
mentos, desde que os capitais investidos não prosseguissem qual-
quer fim lucrativo. Desde já acrescentaremos que a principal difi-
culdade para a concretização de tal hipótese reside no volume ele-
vadíssimo de capitais nestas condições que seria necessário obter,
até constituir um fundo suficientemente grande para manter por
si próprio o ritmo dos investimentos; e que a hipótese constitui
um modelo simplificado, visto que, nomeadamente, supõe constante
o total a investir em cada ano.

Daqui se pode concluir estarmos em presença de um círculo
vicioso quando se pensa em substituir o arrendamento pela amor-
tização. A vultosa verba destinada a rendas de habitações, única
que a maior parte das famílias pode consagrar ao alojamento,
quase anula a sua possibilidade de investimento na habitação pró-

17 Valores a preços correntes — Awiuârio Estatístico de 1960.

58



pria. Por isso, a construção de novas casas virá a ser novamente
realizada com capitais que prosseguem fim lucrativo, quer esses
capitais provenham quer não de rendimentos formados no sector
da habitação. O sistema mantêm-se por si próprio...

Esquematizemos em duas perguntas o que acaba de ser dito,
mas observando agora à escala das famílias.

,Será viável às famílias recém-constituídas — e isto qualquer
que seja a classe social em que se integram, salvo raras excepções
— disporem da quantia inicial necessária para o investimento
numa habitação que iriam pagando em prestações na parte res-
tante?

Como a resposta a esta pergunta não pode deixar de ser nega-
tiva, façamos estoutra que lhe completa o sentido: será viável às
famílias, que tiverem de alugar uma casa, disporem de uma par-
cela do seu orçamento, tal que lhes permita constituírem paralela-
mente um património com vi$ta à habitação própria? E a nova
resposta não será diferente da anterior.

Como se vê, há uma relação íntima entre estes dois aspectos:
por um lado, a necessidade premente de construir habitações; por
outro, a intenção — que admitiremos como hipótese — de conferir
aos seus moradores, em certo prazo, o direito de propriedade sobre
um património imobiliário correspondente às necessidades de ha-
bitação da família.

A existência generalizada deste património — que não tem
de traduzir-se necessariamente por um direito de propriedade sobre
determinada habitação — representaria, uma profunda alteração
de significado em relação à situação que caracteriza actualmente
sob os pontos de vista económico e jurídico, a maior parte dos
alojamentos das zonas urbanas (90 % em Lisboa) e cerca de 2/5
dos de todo o País. Mas a dificuldade de que se reveste é de tal
magnitude que só poderá ser vencida através de uma união de es-
forços9 implicando uma colaboração íntima entre todos os sectores
validamente interessados no problema do alojamento.

b) a produtividade dos investimentos na hab fiação

18. A percentagem do capital fixo destinado ao sector da
habitação — cerca de 20 % da formação total de capital — revela,
conforme tem sido acentuado repetidas vezes, a preferência pela
propriedade urbana como forma de aplicação de capitais, com pre-
juízo dos empreendimentos agrícolas e industriais, onde os coefi-
cientes de risco são geralmente superiores.

A mesma preferência pela propriedade imobiliária origina,
com muita frequência, um luxo espectacular das construções, cujo
interesse social se tem de considerar nulo, quando não negativo,
na medida em que reduz, para um dado inveistimento, o número
de pessoas que é possível alojar.



Esta hipertrofia de construções luxuosas não tem passado des-
percebida aos economistas que se preocupam com a melhor apli-
cação dos nossos escassos recursos. O que se observa na Alemanha,
na Franga ou na Suíça, por exemplo, dá «uma sensação de extrema
modéstia em relação ião que obsiarvaino® nas modernas avenidas
de Lisboa. A comodidade existe lá, mas o tom dominante é o de
um estilo sóbrio e funcional, em verdadeiro contraste com o re-
quinte dos novos edifícios de Lisboa»18.

Estará aqui uma explicação, embora parcial, do escasso nú-
mero de habitações construídas so nosso País, relativamente à po-
pulação?19.

De qualquer modo, a distorção apontada pode significar que
se as decisões de construir fosisem deixadas aos futuros locatários
(através de serviços públicos, cooperativas, etc.) e não a conside-
rações baseadas exclusivamente numa rentabilidade máxima,
disputada a reduzido número de possíveis inquilinos, poder-se-ia
construir proporcionalmente muito mais habitações, aumentando,
assim, a produtividade dos capitais investidos.

Por outro lado, haveria também menor estímulo para a proli-
feração das actividades comerciais de distribuição, que também
deve ser considerada entre as más aplicações dos investimentos.
Com efeito, é notório em extensas zonas da capital, por exemplo,
não se construiriam imóveis sem neles ae prever a instalação de
novos estabelecimentos icomerciais, em vista do rendimento loca-
tívo que estes podem proporcionar — o que, a prazo mais ou menos
longo, conduzirá a proporções absurdas entre o número total das
famílias alojadas e o dos estabelecimentos comerciais que as
servem.

O problema de travar esta sobrecarga social não é indepen-
dente da solução do problema da habitação e a proposição inversa
é igualmente verdadeira.

Ora, se a redução do luxo das construções e da hipertrofia de
serviços escassamente reprodutivos permitiria dispor de maior
número de habitações, não se vê motivo para excluir medidas nesse
sentido do quadro de uma política da habitação20,

c) um exemplo de de&tinvição de capitais

19. As iniciativas baseadas em considerações de natureza
puramente financeira podem levar, no campo da habitação, a absur-

*» Xavier PINTADO — «O esforço de desenvolvimento económico em Por-
tugal e nos países da Europa Meridional» in Revista do Gabinete de Estudas
Corporativos, n.° &% Janeiro-MaTço de 1968.

" Vd. "Anexo 1.
a° Estaria jneste caso, por exemplo, a criação de grandes armazéns,

redes de cooperativas de consumo, etc. — soluções com maior produtividade
que os países desenvolvidos adoptam em grande esteala.
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dos ainda maiores do que os apontados. É o caso, por exemplo, da
destruição de capitais que se está operando — especialmente em
Lisboa — em virtude da demolição de prédios para reconstrução.

(Efectivamente, a Lei n.° 2088, ao estabelecer as condições em
que pode ser requerido o despejo «com fundamento na execução de
obras que permitam o aumento do número de arrendatários»
(art. 1.°), visava contemplar iniciativas dos quais resultasse me-
lhoria do aproveitamento do espaço urbano, pelo crescimento, em
altura, das habitações existentes.

Mas os resultados que este diploma tinha em vista vêm sendo
sofismados na prática, visto que tais aplicações quase só se reali-
zam mediante a substituição pura e simples de imóveis existentes
— com rendas antigas, mas quase sempre @m estado aceitável de
conservação21.

Os números de que se dispõe no que toca a demolições para
reconstrução obrigam a reflectir sobre o interesse nacional de tal
prática. No triénio de 1958-1960 foram demolidos em Lisboa, para
esse fim, 611 prédios**. Ainda que cada um abrigasse, em média,
apenas cinco famílias — hipótese extremamente optimista — se-
riam cerca de 3000 fogos destruídas; ou melhor, teria havido ne-
cessidade de investir capitéis na construção de cerca de 3000 fogos
para se obter uma situação idêntica à anterior, do> ponto de vistu
quantitativo.

Mas a explicação do facto não é difícil, conforme o município
da capital reconhece: «A progressiva valorização dos terrenos si-
tuados em zonas já plenamente urbanizadas e as desactualizadas
rendas quq, geralmente, proporcionam os prédios susceptíveis de
serem ampliados, emprestando à solução de despejo, voluntário ou
coercivo, demolição e posterior reconstrução, um maior benefício
económico, pode ter justificado a sua preferência. A numerosas
demolições que foram realizadas durante o ano [de 1960] como
preparativo para a lexecução de muitos dos projectos aprovados
(222 prédios demolidos para 207 edificações projectadas) empres-
tam fundamento àquela presunção»23.

O que esta contínua demolição representa em perda de capi-
tais do ponto de vista nacional é de difícil estimativa, uma vez
que se trata de edifícios, embora não sendo novos, ainda assim
susceptíveis de utilização por vários anos; não tem, porém, justi-
ficação num país que carece de avultados capitais para o seu de-
senvolvimento.

E quanto aos dolorosos aspectos sociais de que se reveste o
êxodo, geralmente para fora da capital, dos inquilinos desaloja-

2 1 aceitável entenda-se: pelo menos, em termos das condições reais de
alojamento da maioxia da população.

22 Os números são: 1958 — 233; 1959 — 156; 1960 — 222 (Anais do
Município de Lisboa — 1958 a 196K>).

sa Anais do Município de Lisboa, 1960, p. 399.
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dos, mesíno que subitamente «enriquecidos» com indemnizações,
temo-los por impossíveis de avaliar. Factos conhecidos por uma
fácil amostragem obrigam, no entanto, a dizer que atingem uma
tensão preocupante. A situação actual de parte do inquilinato em
Lisboa pode caracterizar-se grosso modo por um triste dilema: ou
a renda é elevada (geralmente acima das possibilidades do orça-
mento familiar) ou, não o sendo, paira sobre o lar a ameaça da
demolição, a menos que as condições da localização do prédio não
permitam que o mesmo seja objecto de substituição por outro
maior. Não vale sequer a pena insistir no sentimento de insegu-
rança que deste modo se tem gerado na população de certas zonas
da capital.

E já que se falou em êxodo para fora da capital, vale a pena
observar, agora sem considerar os seus motivos, como tem cres-
cido os chamados «dormitórios» de Lisboa. Os resultados já conhe-
cidos do X Recenseamento Geral da População são extremamente
elucidativos a este respeito. Basta reparar no crescimento da po-
pulação de quatro concelhos, no decénio 1950-1960: Loures, 54 mil
pessoas (+109%) ; Oeiras, 44 mil ( + 8 3 % ) ; Almada, 27 mil
(+62 % ) ; Cascais, 20 mil (+48 %). No total, são cerca de 150 mil
pessoas, mais de três vezes e meia o aumento de população verifi-
cado na capital.

d) o desequilíbrio na distribuição espacial da população ur-
bana.

20. As actuais disparidades de rendas reflectem-se na dis-
tribuição populacional dentro dos aglomerados urbanos e seus su-
búrbios.

Com efeito, uma vez que a mudança de residência origina,
normalmente, agravamento do orçamento familiar, por implicar
novo arrendamento, as famílias raramente se mudam em virtude
de variações na dimensão dos agregados ou na localização, por
exemplo, dos locais de trabalho dos seus chefes.

Neste último caso, resulta da rigidez actual um movimento de
transporte muito intenso dentro das grandes cidades, com carac-
terísticas de autêntico «cruzamento», extensivo às zonas suburba-
nas, que só seria possível reduzir se passasse a existir uma base
objectiva geral na fixação do nível dos encargos que cada família
deve suportar com a habitação.

Apenas como hipótese exemplificativa, não custa aceitar que
a industrialização da margem esquerda do Tejo — frente a Lisboa
— venha a originar um movimento fluvial de vaivém diário de
pessoas em situação oposta daquela que hoje predomina, isto é,
de pessoas que paguem rendas «mais antigas» em Lisboa e se em-
preguem nas zonas industriais da outra margem onde, devido a



essa mesma industrialização, as rendas mostrem tendência para
subir. Em condições ideais, parece que estes dois movimentos de-
veriam tender a anular-se, trabalhando em cada uma das margens
as pessoas nela residentes, e aliviando, deste modo, o «estrangu-
lamento» que a travessia representa24. Mas devido à «comparti-
mentação» das soluções locativas — cada mudança implica novo
contrato — não se pode encarar a solução do problema.

Uma palavra deve, agora ser dita sobre o custo económico
desta aceleração transportadora: agravamento dos problemas de
trânsito, aumento do consumo de combustíveis e equipamentos e
crescimento de serviços em parte dispensáveis e sempre onero-
sos 25; e também sobre o custo social, representado por tensões psi-
cológicas, quando não mesmo por esgotamento físico, das pessoas
submetidas a um exagero diário de transporte.

Os elementos apresentados deixam transparecer a multiplici-
dade de aspectos que se toma necessário considerar ao estudar-se
o problema da habitação. Desde a avaliação das condições de alo-
jamento até à previsão da evolução das necessidades e ao estabe-
lecimento de directrizes de acção, é longo o caminho a percorrer.

As relações que durante esse caminho se vê necessidade de
estabelecer com as restantes características e condicionalismos do
agregado social constituem, se bem que preocupação relativamente
recente, o eixo fundamental de uma política da, habitação. Por isso
se insiste cada vez mais na coordenação dessa política com a polí-
tica social e económica gercál — única forma de corresponder à
extrema complexidade de um problema cuja importância e gravi-
dade se torna desnecessário acentuar.

No quadro desta coordenação — e com o fim de assegurai a
viabilidade dos programas em matéria de alojamento — pode haver
necessidade de alterar as estruturas institucionais que condicio-
nam toda a acção. Acabámos de ver como a existência de um fim

24 Note-se, a propósito, que o movimento de passageiros entre Lisboa e
Camilhas cresceu 169 % entre 1939 e 19510 e 93 % de 1950 a 1958. Os nú-
meros foram os seguintes, em milhares:

1939— 2 372
1950— 6 301
1958 —12 315

25 Este custo económico é, na realidade maior se considerarmos que «em
muitos casos, o trabalhador que gasta uma hora, e por vezes duias, em trans-
porte para chegar ao seu trabalho ®ó pode dar um rendimento extremamente
medíocre» — (Vd. Villes et Campagnes — C. N. R. S., Lib. Armand Oolin,
Paris, 1953),
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lucrativo neste sector conduz a consequências muito importantes:
a impossibilidade prática do acesso à habitação própria; a escassa
produtividade social dos investimentos imobiliários; as demolições
injustificadas em face dos pardieiro® que ficam; a rigidez da loca-
lização do habitat urbano, determinada pela antiguidade do arren-
damento e pela desvalorização monetária. E não se falou, sequer,
das questões respeitantes à obtenção e ao valor dos terrenos urba-
nos e da especulação que sobre eles se exerce.

^ Em face da realidade que os factos acima exemplificam, a dê -
f inição de uma política geral da habitação pressupõe algumas íalte-
rações de estrutura® leconomicas e jurídicas, que posisibilitem a
generalização de um património habitacional sem finalidade lu-
crativa.

Mas para que tal generalização «seja um facto há que recorrer
a técnicas que piermitam manter o valor real desse património
sem, no entanto, sancionar mais valias- injustificadas; que (atendam
à flexibilidade exigida pela vida moderna, em matéria de desloca-
ção do habitat; que possiam suscitar sacrifíoiois individuais, só exei-
quívfòis em face de determinadas giairantias colectivas; que, em
suma, se integrem numa dimensão e numa expectativa nacionais,
associando reformas de (estrutura a programas de acção.

De acordo com estas premissas se tentará prosseguir o pre-
sente trabalho.



ANEXOS

ANEXO 1

Elementos gerais sobre a habitação em alguns países europeus

PAÍSES

Alemanha Ocl
dental

Áustria
Bélgica
Dinamarca
França
Grã-Bretanha ..
Grécia ,.
Holanda
Itália
Portugal
Suécia
Suiça

sobre as habitações existentes:

Anos

N.o de
fogos

existen-
tes por
lOOOhab.

1956

1951

1947

1955

1954

1951

1951

1956

1951

1950

1945

1950

(A)

250,6
309,1
340,6
312,0
324,1

274,4
232,7
244,9
267,9 *
312,8
276,9

Percent
de fogos
ocupa-

dos

(B).

99,5

98,2
99,6
96,2

90,9
99,4
94,3

N.o mé-
dio de

divisões
P. fogo

(O

3,9
3,5
4,0
4,4
2,9
4,6
2,4
5,1
3,3
8,6
3,1
4,9

N.o mé-
dio

de pes-
soas por
divisão

(D)

1,0
0,9
0,7
0,7
1,0
0,8
1,8
0,8
1,3
14
1,0
0,8

sobre o fomento
da habitação:

Percent.
do capi-
tal fixo
aplicado
em ha-
bitações

1957-59

(B)

19-20
25-30
15-17

25
17-18
30-31
20-22
28-29
19-21
24-25
17-24

N.o de
fogos
cons-
truídos
p. 1000
hab.

1959

(F)

9,7
5,0
5,1
5,8
7,6 a
5,4

7,4
6,0
2,9
9,3
5,4

Percent.
dos f o>-

gos
cons-

truídos
c. auxí-

lio de
invest
públ.
1957

(G)

52
60-70

53
85
91
58
27
95
21
2*
97
7

OBSERVAÇÃO: A interpretação dos elementos deste Quadro, quando vise o por-
menor, devei teí em conta algumas divergências nos critérios de classificação ei apura-
mento estatísticos, sendo por isso conveniente a consulta das publicações abaixo indi-
cadaa Com esta prevenção julga-se, porém, que a síntese apresentada pode ajudar a
formar uma ideia de conjunto.

Fontes: Amvuaire 8 ta tis tique, O.N.U., 1948 a 1960, para as cjolunas (A) a (F);
Le Finunoement du logement en Europe, O.N.U., 1958, para a coluna (G). As permi-
lagens indicadas nas1 colunas (A) e (F) foram (calculadas considerando a população a
meio dos anos a que respeitam ou a resultante dos Censos desses anos.

Há que notar as seguintes excepções, assinaladas por letras: a construções de
fogos autorizadas; b 282 em 1960 (dados provisórios); c não existindo no Anuário a
indicação do n.° de fogos ocupados, procedeiu-se a uma estimativa), somando o n.° das
famílias que oteupam um fogo com 4/10 do n.° das que ocupam parte á& um fogo
(supondo, portanto, neste caso, uma ocupação média de 2,5 famílias por fogo) e arre-
dondando o total; d em 1965; • população em 1946.
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ANEXO 2

Aspeeto qualitativo da habitação em alguns países europeus

PAÍSES Anos

Percentagens da alojamentos dispondo de

Electricidade

Total cidades campo

Agua corrente

Total cidades campo

Casa de banho

Total cidades campo

Alemanha Ociden-
tal *

Áustria
Bélgica
Dinamarca*
França*
Grã-Bretanha
Grécia*
Holanda ,
Itália
Portugal * ,
Suécia ,
Suiça

1956

1951

1947

1955

1954

1951

1951

1947

1951

1950

1954

1950

88,4
90,7
95,4
98,4
93,0
88,0
28,7
92,4
82,7
19,5
93,7

88,0
97,2

99,5
95,4

53,2
94,8
91,7
46,9
99,6

100,0

88,6
82,7

96,3
89,5

2,9
72,1

8,5
86,2
95,2

77,7
34,2
48,4
• •

58,4
94,0
12,1
80,2
38,8

86,2
44,8
• •

100,0
75,4
99,0
23,0
86,6
72,0

74,0
95,3

92,0
98,9

72,0
21,3

63,5
34,3
79,0
0,6

26,5

8,1
47,0
77,4

47,4
10,6
8,4

39,4
10,4
62,0

2,7

12,3

34,0
55,5

52,6
15,2

47,8
14,9
65,0
5,1

28,6
22,1
46,0
69,6

43,9
4,9

21,9
4,0

53,0
0,1

2,0
16,0
17,3

Fontes: La situation du logement en Europe — Génève, O.N.U., 1956; no que se
refere aos países assinalados com * foi feita a actualização com elementos do Anuário
Estatístico, igualmente das Nações Unidas, relativo a 1960. As percentagens sobre Por-
tugal, colhidas neste Anuário, são mais baixas do que as calculadas pelo autor e cons-
tantes dos Quadros I, II e III do presente trabalho.

Considera-se aplicável a este Quadro a prevenção constante da Observação ao
Quadro anterior.


