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A industrialização implica o crescimento
das estruturas urbanas e} portanto, a inten-
sificação da construção de habitações. No
presente trabalho estuda-se, a evolução
das necessidades habitacionais entre os
Censos de 1950 e 1960, a situação do pro-
blema neste último ano e as providências
consignadas no Plano Intercalar de Fomento.
Por outro lado, destaca-se a importância do
planeamento urbano, nos seus vários esca-
lões, com a apresentação de alguns exemplos
relativos à cidade de Lisboa e seu aglome-
rado suburbano.

I. INTRODUÇÃO

O problema da habitação foi um dos primeiros problemas
abordados pelo Gabinete de Investigações Sociais 1.

O facto de se tratar de um problema vital para o homem e
que assume importância excepcional nos países em desenvolvi-
mento, logo aconselharia a colocá-lo entre as primeiras preocupa-
ções de um organismo que se ocupa de temas sociais. Mas a acres-
centar a estes predicados havia outro: já se tomara consciência,
sobretudo desde a publicação dos resultados do Censo de 1950,
de que este problema estava assumindo aspectos muito graves
no nosso País.

A partir dos dados do referido Censo, algumas iniciativas
tinham sido tomadas, no campo do estudo, da simples exposição
dos factos conhecidos, e das providências legais e materiais, no
sentido de mitigar as carências e deficiências da habitação. Entre-
tanto, porém, o ritmo da industrialização acentuava-se e, com ela,
o crescimento das áreas urbanas.

1 Vd. «Problemática da Habitação em Portugal» in Análise Social,
n.2* 1 e 2, Janeiro e Abril de 1963.
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Não importa, por agora, discutir se este crescimento se tem
processado por forma mais ou menos concentrada, assunto que
tem já sido bastante debatido e ao qual voltaremos na altura pró-
pria. O que interessa notar é que, em resultado da industrializa-
ção, se criam necessariamente novas necessidades de habitação lo-
calizadas fora das zonas rurais.

Esta observação, que à primeira vista não parece susceptível
de dúvidas, tem que ser feita para se poder situar o problema com
o indispensável rigor. Com efeito, sempre que se fala do problema
da habitação na capital, não falta quem proclame que o seu agra-
vamento se deve ao intenso afluxo de populações rurais a Lisboa
e seus subúrbios, em ritmo superior àquele que a construção de
casas tem podido acompanhar; e daqui se parte para uma gene-
ralização menos razoável, segundo a qual seria necessário fixar
as populações rurais nas suas terras de origem, como forma de
evitar o agravamento da situação habitacional.

Raciocínios deste tipo misturam fenómenos que é mister dis-
cernir com clareza: o afluxo das populações rurais a zonas urba-
nas (a quaisquer zonas urbanas) é uma condição necessária do
progresso económico. Pois não é na redução da percentagem da
população activa ocupada na agricultura que se espera encontrar
o sinal de uma industrialização em marcha? Não é através de uma
população activa agrícola mais reduzida e com maior produtivi-
dade que se terá de estruturar a agricultura do futuro? Não é
com os braços que a agricultura dispensa que se hão-de lançar
novos empreendimentos nos sectores secundário e terciário?

Ora, se a redução da população activa agrícola pode ser consi-
derada como um movimento irreversível (mesmo em países onde a
sua proporção é já muito mais reduzida do que em Portugal), e se
esta redução é não só aceite, mas também desejada, pela necessi-
dade de criar maior riqueza e bem-estar à população, é evidente
que a necessidade de novas habitações para a população transfe-
rida para os outros sectores constitui um dado com que temos
de contar — um dado da própria industrialização.

É que as fábricas, os escritórios, os serviços públicos, etc, são
actividades por natureza relativamente concentradas (mais ou me-
nos concentradas); não participam da dispersão geográfica que
caracteriza a exploração da terra. Por isso, à medida que a parcela
da população activa ocupada na agricultura for baixando, hão-de
surgir maiores necessidades de habitação nos centros urbanos,
para onde se transferem as populações cuja ocupação deixou de
ser o cultivo da terra.

Há, efectivamente, muitos motivos a considerar, pelos quais
não é indiferente que esta transferência se faça para uns centros
urbanos ou para outros: questões relativas ao equilíbrio económico
regional, ao equipamento urbano existente, à rede de comunica-
ções, etc. Diferente é, porém, o aspecto quantitativo global das
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necessidades habitacionais. A família que se desloca da sua aldeia
para vir ocupar empregos na indústria ou nos serviços necessita
sempre de uma nova habitação, quer se tenha transferido para
Lisboa, quer para Oeiras ou para S. João da Madeira...

O que pode vir a mostrar-se necessário é a construção em
maior escala em novos centros que, por hipótese, venham a ser
criados ou ampliados em virtude de uma política de equilíbrio re-
gional— o que permitirá, simultaneamente, travar a construção
nos grandes aglomerados. Mas isto é um aspecto de distribuição,
que não altera o número total de casas a construir.

Exceptuando os casos, que constituem minoria, em que os
migrantes provêm de centros urbanos susceptíveis de maior de-
senvolvimento, pode variar a distribuição geográfica das novas
necessidades, mas o seu valor global coincide com o número das
famílias transferidas.

Estas considerações assumem especial significado no caso
português, dado que a maior parte das iniciativas tomadas no sen-
tido de apressar a industrialização do País (ou, pelo menos, os
efeitos por elas produzidos) são posteriores a 1950.

Era natural, portanto, a expectativa quanto aos resultados
que o novo Censo de 1960 viria trazer, para a actualização dos
dados do problema habitacional. Dispõe-se há cerca de ano e meio
dos referidos resultados, mas só agora foi possível elaborar o
presente trabalho que, de algum modo, pretende actualizar as
principais conclusões a que se chegou nos que foram publicados
nos n.os 1 e 2 da Analise Social.

Por outro lado, o aumento da população urbana do País obriga
a reflectir sobre as estruturas urbanas actuais, dedicando uma
atenção crescente aos seus problemas, que estão em interdepen-
dência com o problema habitacional.

II. A SITUAÇÃO HABITACIONAL SEGUNDO O ÚLTIMO
CENSO E A EVOLUÇÃO POSTERIOR

1 — Comparação entre as situações apuradas em 1950 e em 1960

Antes de mais, convém sublinhar que nem todas as compa-
rações entre a situação de 1950 e a de dez anos depois se podem
realizar com rigor, nomeadamente porque em 1950 a unidade re-
censeada foi a «família», enquanto em 1960 foi o «agregado do-
méstico».

Tal como foram definidos para efeito dos Recenseamentos,
estes conceitos são os seguintes:

Família — O grupo de pessoas unidas por laços de sangue ou
de afinidade ou por motivos de vida ou de serviço domés-
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tico que residisse habitualmente na mesma habitação,
ou a pessoa que residisse sem quaisquer parentes em
habitação separada;

Agregado doméstico — O conjunto de pessoas vivendo no
mesmo local por motivo de vida em família, os serviçais
respectivos e outras pessoas que nele habitassem, embora
não constituíssem família.

O agregado doméstico podia ser: unifamiliar — se
entre as pessoas que o constituíssem se formasse uma
só família; multifamiliar — se entre as pessoas que o
constituíssem se formassem duas ou mais famílias.

A dificuldade reside em que, para diversos apuramentos, se
dispõe, em 1960, dos agregados domésticos, sem distinção entre
unifamiliares e multifamiliares; e quando a distinção existe, des-
conhece-se quantas famílias existem em cada apuramento dos
agregados multifamiliares. Tal dificuldade surge principalmente
quando se estuda o problema no aspecto da coabitação de famí-
lias, que é um dos mais importantes.

Mesmo assim, a comparação das situações em 1950 e 1960,
constante do Quadro I, mercê de algumas correcções baseadas em
elementos do próprio Censo, não se afasta em escala significativa
dos dados reais procurados, permitindo concluir, nomeada-
mente, que:

a) aumentou para o triplo o número das famílias com aloja-
mento sem ser em prédio;

6) aumentou de 10 % o número das famílias com alojamen-
to em parte de um fogo.

Famílias alojadas em piores condições (Continente e Ilhas)
(Milhares)

QUADRO I

Condições de alojamento

Sem alojamento
Com alojamento sem
Ocupando parte de um

trução
Ocupando um fogo:

— com 3 ou mais
uma divisão

— com 4 ou mais
duas divisões ....

ser em prédio
fogo ou de outra cons-

pessoas e dispondo de

pessoas e dispondo de
....t

Total

1950

2,6
10,6

193,2

140,9

192,8

540,1

1960

0,6
30,4

214,7

132,4

197,3

575,4

FONTE: Inquérito às Condições de Habitação da Família (IX Recenseamento Geral da Popu-
lação), I.N.E., Lisboa, 1954; e Condições de Habitação dos Agregados Domésticos
(Tomo VI do X Recenseamento Geral da População), I.N.E., Lisboa, 1964.
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A avaliação da situação habitacional nos termos apresentados
e não em outros (que poderiam apontar para conclusões mais
desejáveis, com prejuízo de factos reais) é porventura discutível,
e por isso mesmo sujeita a crítica. Convém, no entanto, realçar
que o confronto entre 1950 e 1960 mostra um agravamento substan-
cial sob vários aspectos, sem que deixe de haver unidade nos cri-
térios de observação para ambos aqueles anos.

Tal agravamento traduz-se por mais cerca de 20 milhares
de famílias alojadas em barracas e outras construções de recurso
e por um acréscimo muito semelhante nas que vivem em sublo-
cações. Este simples facto, independentemente de se pretender
saber, por exemplo, se as famílias que coabitam desejam ou não
coabitar, ou se os fogos superlotados são ou não susceptíveis de
ampliação, tem só por si um conteúdo informativo bastante escla-
recedor.

2 — Análise do défice de alojamentos em 1960

Observemos agora, em termos absolutos, a situação habita-
cional em 19602. Existiam nesse ano cerca de 31 milhares de famí-
lias com alojamento sem ser em prédio e 214 milhares ocupando
parte de um fogo; para estas últimas, o défice pode ser computado
em 124 milhares de alojamentos (veja-se o Quadro II), admitin-
do-se, como parece lógico (e abstraindo por ora dos aspectos quali-
tativos), que cada um dos fogos multifamiliares tenha condições
para alojar uma família.

Estas cifras traduzem alguns dos aspectos mais graves do
problema da habitação, sobretudo nos meios urbanos e suburba-
nos, como adiante se verá: é o caso das construções de carácter
precário, tais como barracas, furnas e similares; e o das subloca-
ções em coabitação. Os dados do Censo traduzem apenas a exten-
são numérica destas espécies de alojamento e seria bom poder
completá-los com análise sociológica adequada. Infelizmente, po-
rém, pouco se possui neste campo e quase nada do que existe se
encontra publicado. Por certo que o trabalho mais completo sobre
os chamados «bairros de lata», apesar de se limitar à capital,
é o inquérito realizado pelo Gabinete Técnico da Habitação, da
Câmara Municipal de Lisboa, há cerca de seis anos e que, tanto

2 Nem todos os apuramentos estatísticos referidos nesta parte do tra-
balho constam de quadros intercalados no texto. O leitor interessado em
pormenorizar um ou outro aspecto poderá consultar o Quadro XII (Anexo II),
no qual se pretendeu fornecer um panorama geral dos elementos mais- im-
portantes publicados no Tomo IV do X Recenseamento Geral da População,
parte deles agrupados segundo critérios operacionais (caso das zonas subur-
banas de Lisboa e Porto, dos fogos superlotados, etc). Julga-se que essa
consulta poderá também ser útil a quem se proponha tomar contacto com o
problema para a realização de trabalhos que não impliquem um exame
exaustivo doa dados do Censo.



quanto sabemos, não está publicado, com excepção de alguns ele-
mentos dispersos3, que utilizaremos na altura própria.

Julga-se, porém, que a determinação dos défices de alojamen-
tos correspondentes à situação revelada pelo Censo tem maior
interesse do que propriamente as cifras que traduzem esta situa-
ção. Concretamente, há maior interesse em saber quantas habita-
ções terão que ser construídas para proporcionar alojamento ade-
quado às famílias mal alojadas do que conhecer o número destas;
e conquanto esta distinção pareça supérflua, à primeira vista, a
verdade é que ela interessa bastante no caso dos alojamentos mul-
tifamiliares, pois que em tal caso o défice não corresponde ao
número total de famílias que vivem nestas condições, mas apenas
ao número das que excedem uma família por alojamento.

Com estas prevenções, elaborou-se uma estimativa dos défi-
ces de habitações em 1960, que consta do Quadro II.

Estimativa dos défices de habitações em 1960
QUADRO

Distribuição geográfica

Lisboa e aglomerado suburbano ...
Porto e aglomerado suburbano ...
Resto do Continente
Ilhas Adjacentes

Total

Défices relativos a famílias
com alojamento:

sem ser em
prédio (a)

16 812
1 734

11686
772

31004

em partes
de fogos ou
de outras
constr. (6)

68 326
10168
39 011
6 659

124164

em fogos
superlota-

dos (c)

29 933
30 297

237 768
31681

329 679

Total

115 071
42199

288 465
39112

484 847

(a) Só os unifamiliares; inclui as famílias sem alojamento. Soma das colunas (6) e (7) do
Anexo II deste trabalho.

íb) Diferença entre as colunas (4) e (5) do Anexo II cit.
(c) Só os fogos unifamiliares, para as cidades de Lisboa e Porto (respectivamente, 11 560 e

9 626), Ilhas Adjacentes e Total. (FONTE: Condições de Habitação dos Agregados Do-
mésticos, op. cit); nos aglomerados suburbanos incluem-se também os plurifamiliares, por
não se dispor da discriminação entre uns e outros (FONTE: Soma das colunas (10) e
(11) do Anexo II cit.; o «Resto do Continente» foi obtido por diferença para o Total.

3 Estes elementos encontram-se em:
a) Maria da Conceição Tavares da SILVA—«Necessidade de uma cate-

goria de habitações de rendas módicas, Boletim do Gabinete Técnico
da Habitação, C. M. L., vol I, n.° 2, Set.-Out. de 1964, pp. 68 e segs.;

b) «O Problema da Habitação — 1», reportagem publicada no Diário
Popular, de 22 de Julho de 1963. Este primeiro artigo de uma série
que não teve seguimento ocupa-se, precisamente, do inventário dos
«bairros de lata», citando muitas conclusões do inquérito do G.T.H.,
e faz parte de «um largo estudo do problema da habitação a que
procedeu o Diário Popular através de uma equipa de redactores que
nele trabalhou durante mais de dois meses», segundo se lê na res-
pectiva introdução.

c) Plano de urbanização de Cheias — Gabinete Técnico da Habitação,
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A partir desta estimativa — cuja análise é facilitada pelo
gráfico da Figura 1 —conclui-se o seguinte:

a) o défice total de alojamentos no Continente e Ilhas Adja-
centes aproxima-se de meio milhão, dos quais perto de
150 milhares respeitam a Lisboa, Porto e seus aglomera-
dos suburbanos;

&) cerca de 2/3 deste défice referem-se a fogos superlotados;
do terço restante, 4/5 dizem respeito a alojamentos em
partes de fogos e 1/5 a alojamentos «sem ser em prédio»
(barracas e similares);

c) os défices relativos a alojamentos em partes de fogos exis-
tem principalmente em Lisboa e Porto (cidades e aglo-
merados suburbanos), com 63,2% do total, sendo 55,0%
em Lisboa e 8,2 % no Porto;

d) o mesmo acontece com os alojamentos «sem ser em pré-
dio», 59,8 % dos quais se situam em Lisboa e Porto (cida-
des e aglomerados suburbanos), sendo 54.2 % em Lisboa e
5,6% no Porto;

e) os fogos superlotados existem na sua maior parte (81,7 %)
fora dos aglomerados de Lisboa e do Porto.

2.1 — Os alojamentos superlotados.

A consideração simultânea dos fogos superlotados (nos quais,
sempre que possível, se incluiu apenas os unifamiliares, a fim de
evitar duplicações) e dos fogos ocupados por mais de uma família,
revela-nos duas facetas distintas da superlotação.

No primeiro caso, o fenómeno, caracterizadamente rural, de-
ve-se à extrema exiguidade dimensional das habitações, em termos
absolutos — fogos de uma e de duas divisões, por exemplo; no
segundo, é o aumento do número de ocupantes, devido à perma-
nência de mais de uma família no mesmo fogo, que determina a
superlotação.

Esta distinção não comporta qualquer apreciação valorativa
acerca de qual dos tipos de superlotação apresenta maior gravi-
dade. É este um aspecto que deve ser reservado à análise socioló-
gica, embora a priori se afigure que a coabitação de famílias
comporta uma problemática mais complexa e, provavelmente,
merecedora de maior atenção.

De qualquer modo, é pacífica a afirmação de que se trata

da Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1965, Ed. policopiada, Vol. II.
Os elementos publicados neste trabalho dizem principalmente res-
peito à «malha» de Cheias, embora se incluam alguns que abran-
gem toda a cidade, para efeitos comparativos.



Composição relativa dos défices de habitações em 1960, consoante as condições
de alojamento existentes

PREENCHIMENTO DOS DEFICIIS BELAUVOS -A:

famílias com alojamento
em partes de fogos

ou de outras construções

25,6%

Lisboa e aglomerado suburbano

Porto e aglomerado suburbano

Resto da Metrópole

i famílias com alojamento
em fogos superlotados

68,0%

famílias com alojamento
sem ser em prédio

i Fig. 1
FONTE: Quadro II



de tipos de superlotação muito diversos, bastando observar quão
diferentes são os estilos de vida rural e urbano.

Por outro lado, há também uma distinção do ponto de vista
da dinâmica do problema: enquanto o número de fogos superlo-
tados das zonas rurais tenderá normalmente a reduzir-se, em
consequência da progressiva transformação da população rural
em população urbana, este mesmo facto é em parte responsável
pela superlotação nas zonas urbanas — a qual tende a aumentar
sempre que o ritmo da construção de casas nestas zonas não
acompanha o das transferências da população.

O mapa da página seguinte indica como se distribuem no
Continente, à escala concelhia, as densidades de ocupação dos fo-
gos, expressas em números médios de pessoas por fogo. Por ele
se pode concluir que é sobretudo a norte do Douro que existem
as maiores densidades, como resultado simultâneo da exiguidade
dimensional das habitações e das elevadas taxas de natalidade.
Por motivos mais obscuros, alguns concelhos ao sul do Tejo apre-
sentam índices semelhantes.

2.2 — Aspectos qualitativos dos alojamentos.

É também nas zonas rurais que se localizam as maiores defi-
ciências qualitativas da habitação. O Quadro III resume alguns
dados estatísticos referentes a aspectos qualitativos específicos,
em 1960: percentagens de agregados domésticos dispondo de água
canalizada, esgotos, electricidade e casa de banho.

Agregados domésticos segundo as características do alojamento, em 1960
(Em percentagens dos totais de agregados)

QUADRO i n

Centros urbanos e zonas rurais

Total (Continente e Ilhas)
Total dos centros urbanos
Total das zonas rurais

Com
água

28,9
82,1
14,4

Com
esgotos

38,3
90,8
24,0

Com
electricidade

40,5
88,5
27,4

Com casa
de banho

18,6
53,1
9,1

FONTE: Condições de Habitação ... Op. cit.» Quadros 6 e 7.

A comparação destes apuramentos com os de 1950 é dificul-
tada pelo facto de ter variado o conceito de «centro urbano»: em
1960 consideraram-se como tal as capitais de distrito e as locali-
dades de qualquer categoria legal (cidade, vila, etc.) que contas-
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Número médio de pessoas com alojamento em prédio, por divisão, em 1960

Menos de 1
pessoa por dlvUâo

1,00 a 1,24
pessoas por divisão

X^S mais
pessoas por divisão

Fig. 2

FONTE: X Recenseamento Geral da População, Tomo YL



sem 10 000 ou mais habitantes; anteriormente, a dimensão mínima
era de 2000 habitantes4.

A nova definição de «centro urbano» veio beneficiar os
índices de conforto, quer desses centros, quer das zonas rurais:
dos centros urbanos, porque o seu número exclui agora muitos
de menor dimensão, cujos equipamentos são geralmente piores;
das zonas rurais, porque passaram a incluir centros populacionais
mais importantes do que anteriormente, cujos índices são melho-
res do que os das aldeias e outros pequenos povoados.

As diferenças existentes entre centros urbanos e zonas rurais
(Vd. Quadro III) são, mesmo assim, muito grandes. E maiores se
revelariam a medida que a análise se circunscrevesse aos conce-
lhos rnais acentuadamente rurais5.

Por isso, se algumas das percentagens referentes aos centros
urbanos podem considerar-se aceitáveis, ou a caminho de o serem
em prazo não muito longo, não nos devemos iludir com as das
zonas rurais, apesar de bastante baixas: a realidade rural pro-
priamente dita é muito pior do que aquela que as médias tra-
duzem.

Há, no entanto, um factor importante a considerar, quanto
à dinâmica das condições de alojamento nas zonas rurais. É que,
tal como se observou a propósito da superlotação, tais condições
tendem a melhorar na medida em que houver redução da popula-
ção rural, motivada pela industrialização ou pela emigração.

Outros factores agem também no sentido desta melhoria,
nomeadamente as obras de abastecimento de águas e de electrifi-
cação rurais, que vão sendo executadas segundo esquemas legais
especialmente estudados para esse fim.

As observações precedentes mostram que, tanto do ponto de
vista da densidade de ocupação como da qualidade dos alojamen-
tos, o problema da habitação rural é muito mais extenso e grave
do que o urbano. Neste, porém, há várias distinções a fazer, que
permitem isolar aspectos de gravidade crescente — de uma gravi-
dade que transcende por vezes as condições da habitação rural
— embora restringindo-se a uma população menor.

2.3— Principais carências nas zonas urbanas.

2.3.1 — Os «bairros de lata»

Analisemos, pois, com alguma detença, o problema habita-

4 Aliás, os apuramentos referentes a 1950 que distinguem entre cen-
tros urbanos e zonas rurais não estão publicados nas estatísticas portugue-
sas, sendo apenas conhecidos através de publicações das Nações Unidas.

s Uma tentativa destas foi feita, relativamente a 1950, em «Problemá-
tica da Habitação em Portugal», op. cit, Análise Social, n.s 1, Jan. 1963, p. 43.
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cional urbano, utilizando como exemplo o maior aglomerado do
País — Lisboa, com seus subúrbios — no qual residem cerca de
400 000 famílias, ou seja, mais de 1/6 da população do Continente.
Aliás, a importância desta zona está não só na sua dimensão
urbana actual, mas também na atracção que continua a exercer
sobre o resto do País, a qual leva a prever a continuação do seu
crescimento.

Comecemos pelos chamados «bairros de lata», designação cor-
rente que engloba todas as construções ou adaptações de carácter
precário classificadas pelo Censo como «alojamentos sem ser em
prédio».

Estas formas de habitação caracterizam-se pelo aspecto se-
gregado dos seus aglomerados, quase sempre localizados nos su-
búrbios dos centros urbanos, por vezes pouco permeáveis à obser-
vação do exterior: defendidos por colinas, sebes ou muros de
velhas «quintas», não raramente bordejando caminhos abandona-
dos, nem sempre a sua descoberta vem perturbar a consciência
tranquila das pessoas que julgam viver no melhor dos mundos
possíveis.

No caso de Lisboa, a discreção é tal que o Município, ao reali-
zar em 1960 o inquérito sobre estes bairros, se socorreu da uti-
lização de um helicóptero para melhor os poder localizar; e, tal-
vez em parte por isso, foram então contadas muitas mais famílias
vivendo em barracas do que o Censo viria a determinar, alguns
meses depois.

O resultado da contagem desse inquérito foi o seguinte6:

Barracas e construções similares 10 918
Famílias alojadas 12 022
Habitantes 43 470

Conquanto se admita que não existe coincidência total entre
os conceitos utilizados neste inquérito e os do Censo, tem interesse
observar que neste apenas foram apurados 7574 agregados domés-
ticos com habitação sem ser em prédio, o que deve corresponder
aproximadamente a 8100 famílias. O inquérito municipal revela,
pois, em relação ao Censo, um excesso de 4000 famílias, cerca
de mais 50 %.

Mas os elementos apurados no Censo revelam que o número
de agregados domésticos nestas condições, vivendo na zona subur-
bana da capital, excede o das que habitam na cidade: respectiva-
mente (para os unifamiliares), 9610 e 7134. Poder-se-á agora per-
guntar se, em relação à primeira destas cifras, seria também
possível encontrar um total mais elevado, à semelhança do que
aconteceu com o inquérito municipal em relação à área da cidade.

Elementos colhidos nas fontes indicadas na nota 3.
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Como quer que seja, é fácil concluir que o alojamento em bar-
racas, que ainda há poucos anos era atributo quase exclusivo das
grandes cidades (mas principalmente de Lisboa) alargou-se à
zona suburbana da capital, constituindo agora, provavelmente,
esta nova faceta do problema a mais importante do ponto de vista
do número de famílias alojadas nestas condições.

É curioso notar, por exemplo, que o número de agregados
unifamiliares com alojamento sem ser em prédio em Lisboa e
aglomerado suburbano (16 744) é superior ao de todo o distrito
de Lisboa (15 120). A explicação está em que uma parte apreciá-
vel do aglomerado suburbano situa-se na margem esquerda do
Tejo, que pertence administrativamente ao distrito de Setúbal
— distrito onde figuram 5857 agregados naquela situação. Mais
um exemplo, portanto, de que o planeamento urbanístico se não
pode confinar aos limites exactos de uma cidade, quando é toda
a região por ela influenciada que entra em processo de rápido
crescimento.

Os problemas sociais que a análise destas estruturas urbanas
improvisadas deixa transparecer são de extrema diversidade —
uns criados por essas estruturas com a sua dinâmica própria,
outros inerentes ao factor humano e originados nos meios geográ-
ficos donde provêm as respectivas populações. Não é possível, pois,
aprofundar aqui toda essa problemática, embora se reconheça na
sua análise o maior interesse. Apenas se indicarão a este respeito
alguns dados exemplificativos, colhidos no citado inquérito mu-
nicipal.

Assim, de acordo com a ideia corrente de que a população
destes bairros é, na sua maioria, originária da província, verifi-
cou-se, efectivamente, que apenas 37% dos chefes de agregados
inquiridos eram oriundos do distrito de Lisboa. Os restantes pro-
vinham principalmente de regiões a norte do Tejo (50%), figu-
rando em primeiro lugar o distrito de Viseu, com 12% do total,
logo seguido pelos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Santa-
rém, estes com um total de 23 %. Esta população é essencialmente
jovem — mais jovem do que a média do Continente, muito mais
do que a média de Lisboa: os menores de 14 anos, que represen-
tavam 24 % da população da capital e 39 % da do Continente, atin-
giam 42 % na população dos referidos bairros. Quanto ao estado
sanitário, havia 10% de habitantes doentes, dos quais cerca de
1/4 eram tuberculosos. Do ponto de vista da instrução, apurou-se
que na população maior de 10 anos havia 38 % de analfabetos,
enquanto 35 % sabiam ler e escrever, 24 % possuíam a instrução
primária e 3 % estudos do ensino secundário e médio. A ocupação
dos habitantes dos bairros foi também estudada no inquérito,
ficando a saber-se que: a) anteriormente à sua vinda para Lisboa,
58 % dos chefes de agregados domésticos eram trabalhadores ru-
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rais, 8 % dedicavam-se à construção civil, 5 % a actividades indus-
triais e os restantes a diversas ocupações; b) após a sua vinda
para Lisboa, passaram a destacar-se as percentagens referentes
às ocupações industriais (21 %) e à construção civil (19 %), sendo
de notar que a distribuição por profissões está muito longe de
confirmar a presumível preponderância de indivíduos dedicando-
-se a actividades parasitárias — na maior parte dos casos trata-se
de trabalhadores, no sentido exacto da palavra. Apesar disso, po-
rém, 78 % não dispunham de rendimentos que lhes permitissem
suportar rendas superiores a 200$00 mensais.

A maioria dos fogos (91%) aloja uma família. A sublocação
é pouco frequente, o que não surpreende, dada a exiguidade dos
alojamentos (79 % com menos de 8 m2 por habitante); no en-
tanto, encontram-se 8 % de fogos com duas famílias e 1 % com
três ou mais famílias. Em virtude da dimensão real dos fogos
incluídos no escalão de menos de 8m2 por habitante, a área útil
média por habitante é bastante inferior às superfícies apontadas:
em mais de metade dos casos não atinge 5m2 por habitante. O
número médio de habitantes por fogo é de quatro. Sob o ponto
de vista qualitativo, bastará salientar o seguinte: apenas 5% dos
fogos dispõem de água e luz, 14 % de instalações sanitárias e 42 %
de cozinha com chaminé.

Eis, em síntese muito incompleta, alguns traços caracterís-
ticos das condições de vida nos chamados «bairros de lata» de
Lisboa, pelos quais se pode aferir da gravidade e da dimensão
desta faceta do problema habitacional. Esta exemplificação pode,
aliás, ajudar à compreensão do problema no resto do País, incluindo
a zona suburbana de Lisboa e o aglomerado portuense.

2.3.2 — As sublocações.

Para o fenómeno da sublocação em geral (que na sua quase
totalidade abrange alojamentos em prédio) não se dispõe de qual-
quer inquérito de cujos dados nos possamos socorrer. Mas a pro-
blemática sugerida por esta forma de habitação é suficientemente
vasta para justificar uma iniciativa desse género.

A sublocação é também um fenómeno nitidamente urbano:
estando a população urbana para a rural (em número de famílias)
na relação aproximada de 2/6, o número de famílias em agregados
multifamiliares nos centros urbanos encontra-se em relação ao
das zonas rurais na proporção de 9/6. Na própria zona suburbana
de Lisboa a sublocação está em minoria, relativamente à cidade
— embora o mesmo se não possa afirmar quanto ao caso do Porto.

Dos 215 milhares de famílias vivendo em agregados multifa-
miliares, 131 milhares, ou seja, 60 %, localizam-se nas cidades de
Lisboa e Porto e seus subúrbios.

211



Além disso, a evolução entre 1950 e 1960, embora traduzindo
um decréscimo geral da sublocação no resto da Metrópole, revela
uma expansão muito acentuada em Lisboa e seu aglomerado su-
burbano, da ordem dos 45 milhares de famílias nestas condições.

Os resultados do Censo permitem chegar ainda a outras con-
clusões de interesse, das quais destacamos particularmente algu-
mas que se referem a Lisboa.

Uma das primeiras questões que se suscitam ao tratar da
sublocação é a que respeita às famílias constituídas por uma pes-
soa isolada. Entende-se, com frequência, que não é lícito consi-
derar a maior parte destes casos, no mesmo sentido em que se
considera, por exemplo, a sublocação de famílias compostas de
casais com filhos. Os aspectos sociais hão-de ser necessariamente
diferentes, como diferente será a gravidade de que se revestem.
A verdade, porém, é que não se dispõe de dados que permitam
determinar o número de famílias sublocatárias constituídas por
uma só pessoa. Uma estimativa publicada7 refere-se a cerca de
17 milhares, o que justificaria uma redução no cálculo do número
de fogos necessários para preencher o défice relativo aos aloja-
mentos multifamiliares. Mas qual a redução a fazer? Pois não é
igualmente certo que um número apreciável de pessoas isoladas
desejariam uma habitação independente, por muito pequena que
fosse? Não será preferível exprimir esta carência (ainda que ex-
cessiva) a aceitar como norma que as pessoas isoladas sejam
hóspedes de outras famílias?

Outro aspecto a considerar é a densidade de ocupação nos
agregados multifamiliares, já referida numa perspectiva geral.
Em Lisboa, onde a sublocação é frequente, a sua influência nos
índices de ocupação é maior. Assim, verificou-se que em cerca de
28 % destes agregados o número de habitantes é igual ou superior
ao número de divisões — o que traduz uma situação de superlo-
tação crítica, segundo normas correntes.

Finalmente, não deve ficar sem reparo que as condições sani-
tárias e as comodidades domésticas nos alojamentos multifamilia-
res são geralmente insuficientes. Em primeiro lugar, porque os
equipamentos, dimensionados para serem usufruídos por uma só
família, passam a sê-lo por mais de uma; em segundo lugar, por-
que uma parte das famílias que sublocam já não dispõem, em
virtude do seu baixo nível de vida, de habitações dotadas dos
requisitos indispensáveis. Basta notar, como exemplo, que entre
36171 agregados multifamiliares com alojamento em prédio que
dispõem de cozinha, há 29 404 (cerca de 81%) em que esta é
utilizada em comum pelas famílias que compõem esses agregados.

7 Maria da Conceição Tavares da SILVA — «A sublocação em Lisboa»,
Boletim do Gabinete Técnico da Habitação, C. M. L., Vol. I, n.s 1, Jul.-Ag.
de 1964, p. 44 e segs. Neste artigo foram obtidos alguns dos esclarecimentos
aqui apresentados,
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De um modo geral, a consideração simultânea de alguns indi-
cadores sobre as comodidades domésticas dos agregados multifa-
miliares leva a concluir com relativa segurança que «mais de um
terço das famílias em sublocação suporta, além dos inconvenientes
directamente resultantes desta situação (falta de intimidade, etc),
todas as consequências nocivas da falta de equipamento elemen-
tar» 8.

3 — A evolução recente da oferta de alojamentos

Posteriormente a 1960, não se dispõe de dados que permitam
caracterizar a situação habitacional. Apenas é possível fazer algu-
mas considerações acerca da forma como tem evoluído a constru-
ção de casas; nada se conhece com segurança quanto à outra face
do problema, isto é, quanto à evolução das necessidades.

A construção de habitações intensificou-se a partir de 1961:
a média anual de fogos construídos, que fora de 25 515 em 1957-
-1960, subiu para 31030 em 1961-1964. De acordo com o Qua-
dro IV, o ano de 1964 registou um aumento considerável de habi-
tações construídas, em relação à média do triénio anterior.

Uma vez que desconhecemos qual foi, no mesmo quadriénio,
o afluxo de população às zonas em crescimento, não há elementos
suficientes para estabelecer uma conclusão segura sobre a presu-
mível melhoria (ou agravamento) da situação habitacional. Se
bem que o aumento da oferta de casas pareça um bom sintoma,
não podemos desligá-lo das condições em que essa oferta se
processa.

Quanto à distribuição territorial das casas construídas pode
acrescentar-se que o conjunto dos distritos de Lisboa, Setúbal
e Porto (que englobam a totalidade dos dois maiores aglome-
rados urbanos) teve, à sua conta, uma média anual de 18 milhares
de fogos, correspondendo a 58 % do total construído. Esta percen-
tagem é quase igual à registada no quadriénio precedente (1957-
-1960).

A discriminação da construção de habitações segundo os re-
gimes legais aplicáveis, constante do Quadro IV, permite calcular
a participação do sector público e semi-público, que pouco se alte-
rou entre 1961-1964 e a média do decénio anterior: respectiva-
mente, 6,2 e 5,7% do total de fogos construídos.

Em 1964, porém, a par do já citado incremento geral da
construção, a percentagem de fogos edificados pelo sector público
e semi-público subiu para 7,6, devido ao elevado número de «casas
económicas» construídas nesse ano. Trata-se de uma pequena alte-
ração, cujo significado fica condicionado à próxima evolução des-

Op. cit., nota anterior.



tes dados estatísticos, a fim de se poder concluir se representa
ou não um princípio anunciador de alterações de maior vulto.

Fogos construídos em 1961-1964
(Continente e Ilhas Adjacentes)

QUADRO IV
Regimes legais

A.
Casas Económicas
Casas de Renda Económica ...
Casas para Famílias Pobres ...
Casas para Pescadores
Casas construídas ao abrigo do

Dec.-Lei n.s 42 454
Casas para funcionários públi-

cos (Dec.-Leis n.e8 42 951
e 43195)

Soma
B.

Casas construídas por coopera-
tivas de construção

Casas de Renda Limitada
Restante construção (sector

privado)
Total

1961

106
409

1126
50

—

1691

366
58

27 688
29 803

1962

24
523
776
140

135

160

1758

257
56

27 595
29 666

1963

64
665
594

—

136

181
1640

321
219

27 528

29 708

1964

1238
620
149

571

63

2 641

231
29

32 043

34 944

FONTE: Estatística Industrial, I. N. E., 1961 a 1964.

Neste aspecto, importa considerar as perspectivas abertas
pela inclusão do sector habitacional no Plano Intercalar de Fomento
para 1965-1967, já que é do cumprimento dos programas anuais
incluídos no Plano e das suas recomendações que dependerá não
só um possível incremento no grau de participação apontada, mas
igualmente a adopção de providências do maior alcance no campo
da política habitacional.

O capítulo seguinte destinar-se-á, pois, a fornecer uma pano-
râmica das providências sobre o sector «Habitação» constantes
do Plano Intercalar de Fomento9.

9 Em tudo o mais que se refere ao estudo da dinâmica do problema e
aos princípios de uma política habitacional, remetemos o leitor para o estudo
«Problemática da Habitação em Portugal» publicado nos n.os 1 e 2 desta
revista e já aqui citado, a fim de evitar repetições escusadas. Além da biblio-
grafia indicada no referido estudo, veja-se também: Nuno Teotónio PEREIRA —
«Problemas de Política Habitacional», Brotéria, n.s 4, Abril, de 1966, pp.
478-488.



in. MEDIDAS DE POLÍTICA HABITACIONAL — O PLANO
INTERCALAR DE FOMENTO, PARA 1965-1967

1 — A inclusão do sector «Habitação» no Plano

O Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 incluiu, pela
primeira vez entre os objectivos do planeamento em Portugal, um
sector consagrado à «Habitação».

Apesar de algumas opiniões discordantes quanto ao alarga-
mento de âmbito do planeamento a sectores aparentemente afas-
tados da problemática do desenvolvimento, tal inclusão justifica-se
plenamente neste caso, pelo simples facto de não ser possível igno-
rar a parcela de capital fixo formada no sector da habitação, a
qual representa perto de 20 % da totalidade. Se outras razões não
houvesse, bastaria esta necessidade de conhecer (e controlar) a
repartição dos investimentos por ramos de actividade, para justi-
ficar a inclusão do sector habitacional nos planos de desenvolvi-
mento.

Deste modo, a estrutura do Plano em vigor tornou-se mais
realista, se bem que, por agora, os empreendimentos inscritos se
tenham limitado a iniciativas em curso ou já projectadas. Por
outro lado (e este aspecto é muito importante), o Plano recomenda
a adopção de determinadas medidas de política habitacional ou,
quando a sua formulação não foi possível, a realização dos estudos
necessários para esse efeito, a fim de se estruturar uma política
habitacional para o Hl Plano de Fomento. Além do aspecto eco-
nómico apontado, outros terão sido também considerados. Nos tra-
balhos preparatórios para o Plano Intercalar foi focada detalhada-
mente a situação habitacional revelada pelo Censo, da qual se
deram anteriormente alguns traços essenciais, e o agravamento
verificado desde 1950; foi também notada a necessidade de esta-
belecer uma política habitacional unificada e de considerar este
problema nas suas diversas implicações, nomeadamente quanto à
variedade de aspectos que mutuamente se condicionam e em con-
junto concorrem para dificultar a sua solução, tais como: distri-
buição da população e desenvolvimento regional, urbanização e
obtenção de terrenos, financiamento, produtividade da indústria
de construção, estudo sociológico do habitat, etc.

A consciência da magnitude desta problemática e da responsa-
bilidade social que a mesma envolve, para não dizer já a convicção
de que um país que se industrializa é um país que se urbaniza, não
podendo, portanto, ignorar tão profunda modificação em curso,
contaram certamente para este alargamento do âmbito do Plano.
O carácter de urgência de um certo número de empreendimentos,
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já em curso de realização ou em vias de serem programados, faci-
litou a sua inclusão no Plano, conferindo a este, por sua VÔZ, aquela
dose de realizações materiais que o planeamento normalmente pres-
supõe.

Tais empreendimentos são, em resumo, os que se indicam no
Quadro V.

Plano Intercalar de Fomento (1965-1967)

Investimentos prioritários no sector da habitação

QUADRO V

Natureza dos empreendimentos

-á) Realizações já projectadas ou em curso
e com financiamento definido e as-
segurado

B) Empreendimentos a realizar em mol-
des correntes e com financiamento
definido

Total

N.° de fogos

a construir
ou a adqui-

rir

2 385

19 286

21671

a benefi-
ciar

300

300

Investimento
(em contos)

179 750

1 818 600

1 998 350

FONTE: Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967, Vol. I, pp. 473 e 475.

Em comparação com o nível de participação anterior do sector
público na construção de casas, o estabelecimento de um programa
trienal no montante de quase 2 milhões de contos e abrangendo
mais de 21 milhares de fogos, não pode deixar de ser considerado
como uma contribuição de vulto, se a sua execução for levada a
bom termo.

Efectivamente, tem sido por várias vezes focada a escassa
participação do sector público (incluindo nesta designação genérica
a acção das instituições da Previdência) no fomento da habitação,
podendo apontar-se para essa participação percentagens anuais
muito baixas: 5,7% do número total dos fogos construídos em
1951-1960; 5,4% no triénio seguinte. Este facto traduziria algo
mais do que uma fraca participação em termos físicos, na medida
em que o podemos considerar como manifestação de uma falta de
controlo geral sobre o volume dos investimentos, e sobre os crité-
rios selectivos da sua aplicação, com vista a uma finalidade social.

Ora, a realização integral dos programas incluídos no Plano
Intercalar permitirá elevar a percentagem de fogos construídos
controlada pelo sector público para a ordem dos 24 %? se admitir-
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Mós para Í965-ÍÔ6? um volume total de construção igual ao veri-
ficado em 1981-1963. O sector não lucrativo ver-se-á deste modo
alargado e a finalidade social dos investimentos poderá mais
facilmente ser atingida.

2 — Os empreendimentos programados

A discriminação dos empreendimentos programados, segundo
os diversos regimes legais e as entidades construtoras, constante
do Quadro VI, possibilita uma apreciação mais detalhada.

Plano Intercalar de Fomento (1965-1967)

Discriminação dos investimentos segundo os regimes legais
e as entidades construtoras

QUADRO VI

Regimes legais

Casas económicas
Casas de renda económica
Casas de renda económica para militares
Casas de renda económica para a G. N. R

e a P. S. P
Casas para pescadores
Casas para famílias pobres
Casas para funcionários públicos e dos

corpos administrativos
Plano de construção de casas na zona

oriental de Lisboa (Dea-Lei n.s 42 454)
Plano de melhoramentos do Porto (Dec.-

-Lei n.° 40616)
Empréstimos individuais para a cons-

trução de casa própria
Empréstimos a beneficiários das institui-

ções de previdência para a construção,
aquisição e beneficiação de casas

Total

Entidades
construto-

ras a

DGEMN
HE-FCP

SSFA

DGSU
JCCP
DGSU

CGDCP

CML

CMP

DGSU

HE-FCP

N.o de
fogos

2 300
8 350

250

600
144

1200

812

2 720

1800

120

3 375

21671

Investimento
(em contos)

218 950
918 000
30 000

30 000
7 200

55 500

77 900

143 600

90 000

7 200

420 000 *

1 998 350

a —• Abreviaturas: DGEMN: Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais;
HE—FCP: Habitações Económicas — Federação de Caixas de Previdência; SSFA: Serviços
Sociais das Forças Armadas; DGSU: Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização; JCCP:
Junta Central das Casas dos Pescadores: CGDCP: Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Pre-
vidência; CML: Câmara Municipal de Lisboa; CMP: Câmara Municipal do Porto.

b —Inclui a beneficiação de 300 fogos.
FONTE: a do Quadro anterior.



Do conjunto dos empreendimentos destaca-âe a contribuição
decisiva dos capitais da Previdência, que figuram com perto de
1,4 milhões de contos, ou seja, 72 % do total a investir. Esta verba
distribui-se na proporção aproximada de 2/3 para casas de renda
económica e 1/3 para empréstimos a beneficiários das instituições
de previdência, ao abrigo da Liei n.° 2092. Dos restantes investi-
mentos merecem particular relevo, por ordem decrescente do seu
montante, a construção de casas económicas; a execução do plano
de construções na zona oriental de Lisboa, a cargo do respectivo
município; o prosseguimento do plano de melhoramentos do Porto,
também no âmbito municipal; e a construção de habitações para
funcionários públicos e dos corpos administrativos, por parte da
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, com capitais
afectos ao Fundo Permanente da Caixa Geral de Aposentações.

A relação dos empreendimentos, das disposições legais a que
obedecem e dos organismos que os devem levar a cabo vem uma
vez mais confirmar o que já tem sido dito várias vezes: a dispersão
das iniciativas e das orientações; a estratificação do problema
habitacional, nomeadamente por categorias profissionais, que se
afigura de todo desaconselhável — quer no ponto de vista da for-
mulação e da eficiência de uma política geral sobre o alojamento,
quer no aspecto particular da existência de categorias da popula-
ção desigualmente favorecidas.

3 — As recomendações formuladas no Plano

3.2 — Objectivos fundamentais a atingir

Tem interesse, por isso, observar os objectivos fundamentais
consignados no Plano, para se ver até que ponto os programas de
investimentos vêm nele acompanhados de recomendações de muito
maior alcance, de cujo acolhimento poderá depender uma feição
nova da política habitacional do País.

«Três são os objectivos fundamentais fixados ao Plano para
1965-1967, no sector da habitação:

1.° Estruturação de uma política habitacional de forma a que
no início do III Plano de Fomento se disponha de um conjunto de
directivas e instrumentos adequados à solução mais completa do
problema;

2.° Realização de um programa de empreendimentos prioritá-
rios de reconhecido interesse social, através de um esquema de
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investimento assegurado pelas entidades públicas è pelas insti-
tuições de previdência social;

3.° Aplicação de um conjunto de medidas tendentes à coorde-
nação da iniciativa privada actuante no sector e à sua melhor
orientação para satisfazer as carências habitacionais das classes de
mais fracos rendimentos.

Para a prossecução do primeiro objectivo mencionado, ou seja
a adequada estruturação da política habitacional, deverão consi-
derar-se simultaneamente diversas providências, das quais sobres-
saem :

— o estudo da criação e regulamentação de um órgão desti-
nado a orientar a política de habitação e urbanismo, por forma
a poder entrar em funcionamento com o III Plano de Fomento;

— a análise dos problemas do sector, visando especialmente
a avaliação das necessidades e dos recursos e a definição de
objectivos;

— a promoção da formação dos técnicos necessários, even-
tualmente através da criação de cadeiras especializadas nos
estabelecimentos de ensino existentes, cursos pós-escolares e
bolsas de estudo para especialização;

— a difusão de conhecimentos sobre problemas de habita-
ção e urbanismo;

— o apoio técnico, orientação ou coordenação de iniciativas
já existentes ou a suscitar».10.

3.3 — Medidas concretas a estabelecer

As medidas recomendadas para se atingir o primeiro dos
objectivos formulados — e que nos parecem de primordial impor-
tância — exigem, porém, uma concretização maior, para se apreen-
der o seu possível alcance. O Plano fornece, no § 4.° do Cap. VIII
(«Medidas de Política Habitacional») uma especificação que jul-
gamos útil transcrever nos seus aspectos principais, apesar da sua
extensão.

Nele se afirma que a consideração do sector da habita-

do piano Intercalar de Fomento para 1965-1967, Vol. I, Imprensa Na-
cional, Lisboa, 1964, pp. 469-470.
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çao no Plano «implica a adopção de medidas de vária índole», entre
as quais importa destacar os seguintes pontos:

«—, o carácter predominante social que deve nortear a política
habitacional aconselha uma revisão ou regulamentação dos diplo-
mas legais vigentes relativos ao sector, nomeadamente aqueles que
se referem às «casas para famílias pobres», «casas de renda econó-
mica» e «casas de renda limitada»; a Lei n.° 2092, que regula a
concessão de empréstimos para construção e aquisição de habita-
ções; o Decreto-Lei n.° 42 454, relativo à construção de habitações
em Lisboa; e o Regulamento Geral das Edificações Urbanas — de
modo a imprimir-lhes a flexibilidade necessária para satisfazer as
necessidades mais instantes, bem como acompanhar a evolução
técnica e social.

— Quanto à política de terrenos, o Estado terá de dispor da
faculdade de declarar de utilidade pública urgente todas as expro-
priações necessárias para a execução dos empreendimentos incluí-
dos no Plano Intercalar de Fomento, referentes não só à construção
de habitações, como ainda a obras de simples urbanização e equipa-
mento complementar. Igual medida deve ser extensiva às regiões
que não tenham ainda planos de urbanização, desde que se reco-
nheça que os terrenos a expropriar são adequados à construção de
agrupamentos habitacionais, o que acarreta a promulgação ou
revisão, consoante os casos, das disposições legais em vigor rela-
tivas à determinação da justa indemnização e à celeridade do pro-
cesso de expropriação.

— Em matéria de financiamento, deverão adoptar-se medidas
tendentes a canalizar o crédito à construção para as habitações de
carácter social, de preferência à restante construção; a orientar as
poupanças individuais para a construção de casas em regime de
propriedade resolúvel, mediante a formação de cooperativas; a
impedir a concessão de créditos para reconstrução de imóveis demo-
lidos ao abrigo das Leis n.°s 2030 e 2083 (salvo nos casos conside-
rados pelos respectivos municípios como de reconhecido interesse
urbanístico); e, finalmente, a aumentar a comparticipação do
Estado na construção de casas para famílias pobres.

— Com o fim de racionalizar os problemas de urbanização
e suprir parte das carências de equipamentos complementares
comuns, impõe-se a constituição de duas comissões com represen-
tantes dos municípios interessados e do Gabinete do Plano Director
da Região de Lisboa, destinado-se uma a orientar o combate às
construções clandestinas e o saneamento dos aglomerados já cons-
tituídos e que sejam susceptíveis de aproveitamento, e a outra a
orientar a instalação de serviços públicos e de equipamento com-



plementar íiâà soiias urbanas deíeâ carecidas, de acordo com o£
objectivos do Plano Intercalar de Fomento-

—A política habitacional exige medidas que impulsionem a
utilização dos recursos potenciais, nomeadamente as que visem pro-
mover experiências e operações em zonas-piloto, bem como medidas
complementares tendo em vista a coordenação das actividades de
organismos especializados dependentes de diversos Ministérios, em
matéria de política do solo, indústria de construção, crédito e
apoios técnico e legal.

Importa também iniciar, desde já, o estudo preliminar da or-
ganização de sociedades cooperativas destinadas à construção de
habitações, com vista a fixar-lhes os objectivos, meios de acção,
condições de funcionamento e garantias legais e a possibilidade de
fusão em uniões ou federações de cooperativas similares, de modo
a proporcionar-lhes uma maior capacidade de acção» ".

A indicação destas medidas a tomar sugere alguns comen-
tários, que derivam do facto de se ter pretendido cobrir simul-
taneamente (e de modo a sugerir um esclarecimento complemen-
tar) problemas de ordem institucional e problemas de ordem
técnica — uns e outros, aliás, devidamente justificados.

Uma política de habitação supõe um organismo que a exe-
cute e que permanentemente elabore os seus próprios processos
de actuação, a fim de poder responder por forma adequada às
questões que lhe vão sendo postas.

Ora, se esse organismo não existe — e isto é um facto, pois até
se propõe a sua criação—quem se poderá ocupar da elaboração
das normas julgadas necessárias? Por outras palavras: a quem
(a que departamento(s) da Administração Pública?) são dirigidas
as recomendações do Plano Intercalar?

Esta pergunta poderia, talvez, ser repetida a propósito de
recomendações formuladas em outros capítulos do Plano, consti-
tuindo assim um aspecto parcelar de problemas inerentes à orgâ-
nica do planeamento nacional. Mas nem por isso seria curial dei-
xar de referir a incógnita relativa ao sector da habitação.

A estruturação de um corpo coerente de providências legais
transcende as perspectivas isoladas de organismos especializados,
sem que possa no entanto prescindir dos seus contributos. Con-
tando apenas com a colaboração dispersa destes organismos,
mostra-se, portanto, difícil atingir a feição unitária desejada.
Deste modo se corre o risco de assistir a formulações de propó-

Plano Intercalar de Fomento, op. cit, pp. 481-483.
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sitos desacompanhadas do seu seguimento prático, âô nível do
estudo, da reforma das instituições e da legislação.

Ora, o programa estabelecido para o primeiro ano do triénio
abrangido pelo Plano Intercalar não concretiza as providências a
adoptar em 1965, por forma a invalidar os receios anteriormente
manifestados.

Seguidamente se transcreve a parte do referido programa que
mais directamente interessa, chamando especialmente a atenção
para a discriminação referente às alíneas a) e 6):

« (...) prevê-se, para além dos investimentos concretamente
seleccionados para realização em 1965, com o valor global de
900 510 contos, a conveniência de preparar ou promulgar nesse
ano algumas medidas de política habitacional constantes do Plano
Intercalar de Fomento. Torna-se, no entanto, evidente que muitas
delas exigem trabalhos prévios de estudo e sistematização,, pelo
que—»por isso mesmo — não poderão ser formuladas desde já
com inteiro rigor.

Nesta perspectiva, estabelece-se a seguinte ordem de prio-
ridade :

a) Providências de cuja realização dependem outras medidas
de carácter urgente;

b) Providências de que dependa a execução de projectos de
construção integrados no Plano Intercalar;

c) Providências com valor autónomo ou de larga projecção
no futuro.

Na alínea a) consideram-se principalmente as providências
tendentes à criação de um órgão de estudo e coordenação, que
possa assegurar desde já a preparação de um certo número de
medidas a tomar com urgência, e que, sobretudo, garanta a coor-
denação de quaisquer outras que porventura venham a ser adopta-
das, em ordem a evitar as sobreposições e interferências que for-
çosamente resultam da dispersão de esforços.

No âmbito da alínea 6), as medidas a tomar respeitam, quer
à política dos terrenos, com vista à preparação e adopção das
providências legislativas e administrativas adequadas à execução
dos empreendimentos incluídos no Plano Intercalar, quer à polí-
tica de crédito, tendente à melhor canalização dos recursos dis-
poníveis para a construção de habitações de carácter social» 12«

12 «Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 — Programa de Exe-
cução para 1965» — Boletim do Secretariado Técnico da Presidência do Con-
selho, Jan.-Abr. de 1965, p. 112.



Decorrido o ano de 1Õ65 e parte do de 1966 (quase metade
do período do Plano Intercalar) parece não se ter conseguido
ainda estruturar as providências de política habitacional propos-
tas no Plano.

E, no entanto, é esta uma tarefa urgente. O alojamento em
locais improvisados (os «bairros de lata», por exemplo) e a sublo-
cação de fogos, continuam a constituir, como se sabe, os aspectos
visíveis mais graves da habitação em Lisboa e em outras cidades
do País, tal como a exiguidade dimensional dos fogos e a falta
de conforto traduzem a situação na maior parte das zonas rurais.

Trata-se, no entanto, nos aspectos visíveis — como que indi-
cadores— de uma problemática muito vasta, englobando a um
tempo questões complexas de habitação, urbanismo e planeamento
territorial, para só referir o âmbito geográfico dessa proble-
mática.

Importa, por isso, levar mais longe a análise, levá-la através
de todos os caminhos que possam conduzir a explicações;, parciais
embora, dos fenómenos observados. Pois só assim, diagnosticando
as verdadeiras causas, se poderá contribuir para a construção de
verdadeiras soluções.

IV. PROBLEMAS DE URBANISMO

1 — A importância actual do planeamento urbano

Os elementos anteriormente examinados são de natureza
essencialmente descritiva, comportando um elevado grau de agre-
gação quanto à multiplicidade de aspectos de que o problema habi-
tacional se reveste. Por eles só, não se encontra facilmente uma
explicação, mesmo rudimentar, de tal problemática. Ê necessário
entrar pelo caminho da análise interpretativa para os comple-
tar— análise de elementos não quantificáveis (ou pelo menos
ainda não sujeitos a uma recolha metódica, que permitisse algum
tratamento numérico) e das suas relações recíprocas, também
estas nem sempre fáceis de determinar e muito menos de medir.

Algumas reflexões deste tipo foram já apresentadas em tra-
balho anterior, nesta revista13, não tendo a evolução recente for-
necido motivos susceptíveis de as alterar. Há, porém, um aspecto
que mostra cada vez maior acuidade, obrigando a dedicar-lhe mais
alguma atenção: é o das ligações entre o problema da habitação
e as estruturas urbanas.

A intensificação do fenómeno urbano, característica da indus-
trialização, obriga a prestar atenção cada vez maior à organi-
zação das estruturas urbanas: a implantação dos bairros resi-

13 «Problemática da Habitação em Portugal», op. cit.



denciais, o delineamento das sonas de rêpòúso e dé convívio, â
localização dos centros industriais, as vias de comunicação, o
«metabolismo» das grandes urbes (problemas de abastecimento
de água, de remoção de detritos, de poluição atmosférica, etc).

Todas estas questões existiam já muito antes dè ter surgido
o interesse que actualmente se lhes dedica. Mas há diferenças de
escala: o crescimento urbano está hoje muito generalizado e é
muito rápido; além disso, há exemplos de como o fenómeno evo-
luiu, e cujos inconvenientes se desejaria evitar para o futuro.
Ainda recentemente o jornalista norte-americano Walter LIPPMANN
reconhecia que «numa época de paz e progresso, não há razão
para desesperar e dizer que uma cidade como Nova York é ingo-
vernável. A verdade é que, essa como outras grandes cidades,
nunca foi governada. Foi tão rápido o seu crescimento, que não
houve tempo para pensar nisso. Agora, em algumas, soou a hora
de começar a governá-las».

Pode afirmar-se que a função do urbanista cresce de impor-
tância com a industrialização. Porque se esta promove o cresci-
mento rápido da população urbana e se tal crescimento se deve
traduzir por algo mais do que a formação arbitrária de amon-
toados de casas, facilmente se compreende que ao urbanista seja
reservada uma função de relevo nos planos de desenvolvimento:
a ele compete o ordenamento físico do espaço em que esse desen-
volvimento se processa.

Foram estas reflexões que levaram a tentar ampliar a análise
do problema habitacional com alguns elementos referentes às
estruturas urbanas. Trata-se, evidentemente, de uma simples ten-
tativa, para a qual houve que trabalhar em moldes muito diferen-
tes dos capítulos anteriores.

Começaremos por apresentar dois exemplos de deficiências da
estrutura urbana em ligação com o problema habitacional — um a
nível regional, o outro ao nível da cidade de Lisboa — que conti-
nuam a merecer amplo debate, dado que a sua análise se tem até
agora limitado, praticamente, a algumas reportagens dos jornais*

2 — Problemas derivados das relações de Lisboa com o aglomerado
suburbano

O primeiro exemplo refere-se às relações entre a capital e o
aglomerado suburbano, com especial relevo para o aspecto dos
transportes. Tais relações estão fortemente relacionadas com o
problema da habitação, porque é precisamente em função da
forma como se distribui a oferta de casas que o empolamento
da zona suburbana prossegue: as pessoas moram fora da capital



quase sempre porque não encontram nesta habitações adequadas
às suas aspirações e aos seus réditos.

Efectivamente, a cidade de Lisboa tem crescido com relativa
lentidão nos últimos anos, em contraste com o que se passa nos
concelhos limítrofes, que constituem aquilo a que se convencionou
chamar o aglomerado suburbano da capital. O Quadro VII mostra
que as respectivas taxas anuais de crescimento no decénio de
1951-1960 foram de 0,3 e 4,5 por cento, às quais corresponderam
aumentos absolutos de 27 e 189 milhares de pessoas. A dispa-
ridade é, portanto, manifesta.

Crescimento da população urbana e suburbana de Lisboa

QUADRO VII

População

Lisboa (cidade)

Aglomerado suburbano a

Total

1950

790 434

346 118

1136 552

1960

817 326

534 716

1 352 042

Crescimento
anual médio

0,3

4,5

1,8

FONTES: IX e X Recenseamentos Gerais da População.
» O aglomerado suburbano é constituído pelos concelhos de Cascais, Loures, Oeiras,

Sintra, Almada, Barreiro, Moita e Seixal e pelas freguesias de Alhandra, Alverca do Ribatejo,
Póvoa de Santa Iria, Montijo e Sarilhos Grandes.

Mas por que motivos foi esta e não outra a evolução ve-
rificada?

Seria porque o preço dos terrenos facilitou mais a construção
nos arrabaldes do que no prolongamento directo da capital?
Porque não existiam para esta planos de expansão em escala ade-
quada às necessidades? Porque se entendeu não ser conveniente
fomentar o crescimento interno da primeira cidade do País?

Quaisquer que tenham sido os motivos, o certo é que a dife-
rença entre os ritmos de crescimento está bem patente. Em con-
sequência desta evolução, a cidade parece hoje «asfixiada» por
uma espécie de «terra de ninguém», através da qual se abrem
algumas passagens por onde se escoa nas horas de ponta a sua
população flutuante.

Estas passagens são constituídas, praticamente, por três li-
nhas de caminho de ferro e cinco estradas, além do acesso fluvial.
As linhas de caminho de ferro e as carreiras fluviais transpor-
tam a maior parte daquela população. Muitos milhares de pessoas
vêm, assim, diariamente para a capital, onde têm os seus em-
pregos ou os seus estudos, além de muitas mais que aí se deslocam
sem regularidade, para tratar dos mais variados assuntos. É em



relação às primeiras — que poderemos designar, embora sem rigor
técnico14, por população activa flutuante — que se põem com
acuidade os problemas da localização do habitat e das consequên-
cias que daí derivam. Por que motivos vêm essas pessoas diaria-
mente para Lisboa? Por que motivos não residem na capital? De
que meios de transporte se servem e de que maneira são servi-
das? Quais as incidências deste transporte na vida profissional,
na vida familiar e no comportamento social geral desta população?

As respostas a estas perguntas ou estão ainda por dar ou,
quando existem, baseiam-se em suposições com maior ou menor
verosimilhança, pois não têm a apoiá-las a investigação metódica
que poderia fornecer explicações satisfatórias. Por isso, é con-
veniente levantar de novo a questão: em primeiro lugar, para lem-
brar que ela existe, em segundo para lhe acrescentar mais alguns
dados, por empíricos que sejam.

2.1 — A população activa flutuante de Lisboa — uma esti-
mativa

A população activa do aglomerado suburbano atinge quase
2/3 da de Lisboa. Se fizermos a comparação relativamente ao con-
junto cidade + aglomerado suburbano, a posição deste é, ainda
assim, de 2/5 do total.

Comparação entre a população de Lisboa e a do aglomerado suburbano

(1960)

QUADRO V m

Lisboa (cidade)

Aglomerado suburbano

Total

População (HM)

Total

802 230

532 545

1 334 775

Activa

354 079

211 585

565 664

Famílias

245 537

148 683

394 220

FONTES: X Recenseamento Geral da População: Tomo II, Quadro I e Tomo V, Vol. 3.°,
Quadro II. O aglomerado suburbano inclui algumas freguesias isoladas (Vd. nota
ao quadro anterior). Como não se dispõe da população activa por freguesias, fez-se
uma estimativa baseada na relação entre a população total destas freguesias e a
dos respectivos concelhos, cuja população activa é conhecida.

A observação vulgar revela-nos que uma parte considerável
da população activa suburbana trabalha na capital, havendo a

i4 Até porque uma parte é constituída por estudantes»



acrescentar-lhe a população escolar que, também diariamente,
aqui se desloca no prosseguimento dos seus estudos. Não é, pois,
indiferente que o seu escoamento se faça com maior ou menor
facilidade; ou, por outras palavras, que a rede de transportes
suburbanos esteja ou não em condições de responder à procura
dos serviços que presta e à expansão dessa procura.

Neste aspecto vale talvez a pena sublinhar o inconveniente
que representa o facto de tal escoamento estar dependente de um
número muito limitado de vias de acesso, algumas das quais ficam
subitamente impedidas de funcionar com relativa frequência: os
milhares de pessoas retidas em Cacilhas pelo nevoeiro,, que não
permite a circulação dos barcos; os milhares de pessoas retidas
ao longo das linhas de caminhos de ferro (da de Sintra, especial-
mente) em virtude de avarias e atrasos de diversa índole — eis
um assunto focado amiúde na imprensa diária.

São, de facto, milhares de pessoas que enxameiam as esta-
ções de caminhos de ferro e as fluviais, que se fazem transportar
em autocarros e automóveis vindos dos arrabaldes ou para lá se
dirigindo, às horas de maior intensidade de tráfego. Mas quantos
milhares serão?

Esta contagem não está feita. Não o está, do mesmo modo
que muitas outras investigações bem necessárias. Ã volta da so-
ciologia da população flutuante de uma grande urbe há uma te-
mática muito rica para estudo. Mas não é com meios de trabalho
improvisados à volta de uns tantos dados estatísticos publicados
com as finalidades mais diversas, e de uma ou outra observação
empírica de circunstância, que se pode preencher o vazio de in-
quéritos cientificamente estruturados e apoiados em meios de
trabalho eficientes. Que não restem, por isso, ilusões no espírito
do leitor, se o que ler a seguir lhe parecer um tanto temerário.

Trata-se de tentar medir o afluxo de população activa à ca-
pital,, para melhor se tomar consciência da forma como tem
evoluído nos últimos anos a localização do habitat relativamente
aos locais de trabalho, e dos problemas de estrutura urbana que
daí decorrem. Como não se ignora a precariedade das bases uti-
lizadas, só a convicção de que é muito necessário dispor, ao menos,
de uma ordem de grandeza, leva a correr o risco de trabalhar
sobre elas.

Alguns exemplos chegam para mostrar as dificuldades encon-
tradas: dispomos da população activa do aglomerado suburbano,
mas não podemos utilizar esta cifra porque uma parte (qual?)
tem ocupação na própria zona suburbana; sabemos qual o volume
total do tráfego em algumas linhas e carreiras afluentes da capi-
tal, mas não a forma como se distribui ao longo do ano — e, mais
importante ainda, ao longo do dia; no caso da linha de Sintra,
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são ainda mais escassos os elementos publicados, mal se conhe-
cendo o movimento anual; pelo que se refere à travessia fluvial,
há que ter em conta que uma parte diz respeito à ligação com o
caminho de ferro do Sul e Sueste para viagens de longo curso,
outra ao movimento das praias na época estival — movimento
este que também afecta em parte apreciável a linha de Cascais.
E o transporte efectuado em autocarros? E o número dos que
utilizam as suas próprias viaturas?

Ponderadas estas e outras dificuldades, chegou-se à conclu-
são de que só existia um caminho: estimar o afluxo da população
que chega à capital até uma hora limite de entrada nas ocupações
(escolheu-se: até às 10 horas), tendo em conta a capacidade actual
dos meios de transporte, a sua frequência nesse período e um
coeficiente hipotético de utilização. Os resultados obtidos parce-
larmente foram depois confrontados com outros elementos, a fim
de fazer ressaltar algumas incongruências e tentar reduzi-las. Em
anexo a este trabalho pormenoriza-se o método seguido. Os resul-
tados finais são os seguintes:

Provável afluxo diário de população activa à capital

N.° de pessoas
Linha de Sintra 21000
Linha de Cascais 18 000
Linha de Vila Franca 8 000
Travessia do Tejo:

— Lisboa-Cacilhas 19 000
— Outras carreiras 8 000

Transportes de automóvel 7 000
Transporte de autocarro 5 000

86 000 ~ 90 000

Se esta estimativa corresponder, aproximadamente, à reali-
dade, poderemos concluir, por comparação com os elementos do
Quadro VIII, que a população activa flutuante de Lisboa repre-
senta, em relação à da capital:

a) 1/4 da sua população activa residente;
b) 1/10 da sua população total residente.

Ainda com o recurso aos mesmos elementos, se poderá dizer
que cerca de metade da população activa residente na zona subur-
bana, trabalha na capital.

m



2.2 — Interdependência das estruturas urbana e suburbana de
Lisboa — o problema dos transportes.

Pensa-se que as estimativas apresentadas são prudentes,
embora não haja bases seguras para o afirmar. Mesmo assim,
teremos 90 mil pessoas que vêm diariamente para a capital exer-
cer uma actividade, a par de muitas outras que, tendo a sua vida
organizada fora da capital, vêm, sem regularidade, tratar dos
mais variados assuntos. Estas últimas, porém, pretendeu-se que
ficassem tanto quanto possível excluídas das estimativas apre-
sentadas, porque o problema focado não lhes diz respeito.

Ora, este afluxo passa através de alguns «estrangulamentos»,
conforme já se referiu. O seu bom escoamento depende, por vezes,
de «pequenos factos»: por exemplo, a paralisação de uma linha
de caminho de ferro (como a de Sintra) pode ser responsável
pela não comparência aos empregos, às horas regulamentares, de
1/4 desta população activa.

Por aqui se vê que não é indiferente para a vida quotidiana
desta população a forma como as estruturas urbanas evoluem: em
primeiro lugar, o seu habitat é empurrado, por força de circuns-
tâncias conhecidas, para longe dos locais de trabalho; em segun-
do, o sistema de transportes não acompanha a nova distribuição
espacial do povoamento.

Eis como a diferença dos ritmos de construção de casas entre
Lisboa e os seus subúrbios se reflecte em problemas que trans-
cendem o âmbito da cidade, para se inserirem no da região. E eis
como os factores que estão na base desta diferença de ritmos têm
o extraordinário poder de provocar tamanha desarrumação no
espaço urbano e urbanizável, sem que seja sequer fácil graduar
a influência de cada um deles.

Além do mais, a evolução actual processa-se num ritmo acele-
rado que terá forçosamente de criar problemas graves em futuro
próximo, a menos que algumas das estruturas a que nos temos
referido venham a ser rapidamente modificadas.

2.2.1 — A travessia do Tejo.

De acordo com os elementos reunidos no Quadro IX, o trans-
porte de passageiros na travessia do Tejo (Lisboa-Cacilhas)
cresceu entre 1950 e 1960 a taxa anual média de 8,2 %, mais rapi-
damente do que na linha de Cascais, cuja taxa foi de 5,3%. Pos-
teriormente, parece ter-se verificado uma inversão de tendência,
pois a primeira destas percentagens passou para 5,2 entre 19601
e 1963 e a segunda para 8,6 entre 1960 e 1964.

As condições da travessia do Tejo ficarão alteradas a partir
da inauguração da ponte de Lisboa. No entanto, só a experiência
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dirá em que medida a ponte irá aliviar a travessia fluvial no que
se refere à população que habita próximo do estuário do Tejo:
para esta, a utilização dos barcos apresentará vantagens de rapi-
dez e economia quando se dirijam para a zona de maior activi-
dade industrial e comercial que é, também, a zona ribeirinha,
embora nos estudos preliminares da ponte se tenha admitido que
apenas 16 % dos passageiros continuarão a utilizar a via fluvial.
De resto, pensa-se que a ponte se destina fundamentalmente a esta-
belecer uma boa ligação entre o norte e o sul do País, de preferên-
cia a facilitar deslocações limitadas entre as duas margens do Tejo.
E conquanto a necessidade da ponte também tenha sido apresen-
tada em termos de infra-estrutura viária da grande Lisboa, recor-
da-se que a sua ligação à rede dos caminhos de ferro (de acordo
com o II Plano de Fomento) deverá ter «características que não
estimulem a criação na margem sul de um prolongamento urbano
da cidade».

Movimento suburbano de passageiros

(milhares)

QUADRO IX

Sistemas de transporte

Travessia do Tejo (movimento
total)

Lisboa-Cacilhas

Linha de Cascais

1950

10 750

6 391

13 236

1960

23 813

U007

22 003

Crescimento
anual médio
em 1950-60

8,5

8,2

5,3

1964

27 000

17 462

33 170 *

a — Em 1965.
FONTES: Relatórios anuais da Administração-Geral do Porto de Lisboa, e da Sociedade

Estoril.

Uma excepção, porém, deve ser considerada. Diz respeito
aos dias em que o nevoeiro ou a ondulação do rio impedirem o
funcionamento dos barcos, pois então haverá que admitir como
provável o afluxo da maior parte dos respectivos passageiros aos
transportes que utilizarem a travessia pela ponte, o que poderá
fazer surgir um novo tipo de problema, porventura de difícil solu-
ção: satisfazer um aumento súbito e muito intenso da procura
de um determinado meio de transporte, apenas em escassos dias
do ano.
* Tais dificuldades, cuja gravidade poderá aumentar por força
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da existência da ponte, na medida em que os «dormitórios» da
margem sul passarem a acomodar maior número de pessoas
(agora sugestionadas por uma melhoria física nas ligações com
a capital) não põem, evidentemente, em causa o mérito da ponte
em si própria. Apenas fazem ressaltar os defeitos da estrutura
urbana da região onde essa obra de arte veio inserir-se, os quais
foram oportunamente referidos pelo Eng.° Araújo CORREIA, ao
afirmar:

«(...) não creio ser possível evitar que a Outra Banda,
depois da construção da ponte, se transforme no prolonga-
mento de Lisboa. Não será, como se pretende, uma cidade
nova, com vida própria, destacada da capital. (...) Lisboa,
por força de uma política que considero anti-social, está a
ser rodeada, gradualmente, de bairros industriais. E vão-se
concentrando aqui, na medida que passam os anos, as activi-
dades do País. Alarga-se e estende-se em todas as direcções.
Só o não podia fazer para o sul, porque um obstáculo natural
lhe tolhia o movimento. A ponte vem destruí-lo.» 15.

2.2.2 — Os transportes ferroviários suburbanos

Pelo que se refere às linhas ferroviárias, a intensificação do
tráfego cria cada vez maiores problemas. Assim, o relatório da
Sociedade Estoril referente à gerência de 1963 faz notar, a certa
altura:

«Que o crescimento desmesurado da população ao longo
da linha de Cascais poderá amanhã criar embaraços, numa
linha onde não será possível estabelecer uma 4.a nem mesmo
uma 3.a via;

Que não será possível transportar com comodidade, nas
horas de ponta, algumas dezenas de milhares de passageiros
que não estão dispostos a aguardar a partida para mais tarde
do que o comboio imediato» .

Um ano depois, aquela empresa volta a insistir nos mesmos
aspectos:

«Já no relatório do ano passado salientámos os emba-
raços que, no futuro, podem ser criados, pelo crescimento
desmesurado do tráfego. Em 1927 transportámos 4 273 462
passageiros, em 1964 transportámos 30 689 488, mais 26
milhões, 7 vezes mais».

Diário das Sessões, VII Legislatura, n.e 54, 22-Out.-1958, p. 1108.



Finalmente, o relatório de 1965 reforça as conclusões anterio-
res com uma previsão a que não falta certo dramatismo:

«A solução acabará por ser: um serviço contínuo; sem
horário para o público; com paragens em todas as estações,
portanto mais moroso; com lotações de pé completas; e com
um preço de exploração muito mais elevado».

Como se vê, é a própria empresa transportadora que exprime
as suas grandes inquietações quanto a possibilidade de atender
uma expansão de tráfego tão rápida. E compreende-se que consti-
tua especialmente motivo para apreensões a evolução recente do
movimento de passageiros com assinaturas:

N.° de passageiros
transportados, com

assinaturas
(milhares)

1958 7580
1960 8417
1962 12930
1964 17667
1965 19246

A taxa anual de aumento do número de viagens com assina-
turas deu um salto brusco em 1961: enquanto anteriormente osci-
lara entre 4 e 6 %, naquele ano passou para 16,3 %, em 1962
atingiu 32,1% (!) e em 1963 foi de 25,8%. Em 1964 voltou a
aproximar-se do nível anterior (8,6%), taxa que se manteve*
aproximadamente, em 1965, segundo números recentemente publi-
cados (8,9%).

Entretanto, não consta que o ritmo da construção de casas
tenha abrandado na zona de influência da linha de Cascais. Antes,
pelo contrário, é cada vez mais notória a publicidade feita à volta
de projectos de urbanização local com fins residenciais — publici-
dade que insiste, precisamente, nas «facilidades da ligação ferro-
viária com a capital».

Além da margem esquerda do Tejo e da linha de Cascais, a
outra grande zona residencial suburbana situa-se, como se sabe,
na influência da linha de Sintra; e são as localidades mais próxi-
mas da capital, sobretudo Amadora e Queluz (hoje ligadas uma
à outra, por força do número de casas construídas) que motivam
a maior parte do transporte de passageiros. É o que traduz o
gráfico da Fig. 3, em que a largura das barras representativas
desse transporte é proporcional ao número de passageiros trans-
portados, em Dezembro de 1964, nos percursos suburbanos ser-
vidos pela C. P.



Já em 1959 era possível observar que «no período das 7 às
10 horas dos dias úteis chegam à estação do Rossio 22 comboios
suburbanos, o que equivale a um desembarque de cerca de 20 000
passageiros» 16. Este número incluía, certamente, além dos com-
boios da linha de Sintra, os da linha de Vila Franca; e talvez
pudesse considerar-se um tanto excessivo para aquele ano, por-
quanto supunha uma lotação média de 90% da capacidade, em
composições duplas (e nem todas o são). É, porém, uma estima-
tiva que tem já o inegável interesse de nos falar acerca da capa-
cidade de um meio de transporte, cuja elasticidade também tem
os seus limites.

Intensidade do tráfego de passageiros na linha de Sintra
(Dezembro de 1964)

Fig. 3
-passageiros
Milhares d*

Legenda: A—*Amadora Cao —Cacem
Q — Queluz Cam — Campolide
R—-Rossio BP —Braço de Prata
S A — Santa Apolónia

FONTE: Relatório da C.a Caminhos de Ferro Portugueses» 1964, p. 11.

De então para cá— isto é, em seis anos — o movimento na
linha de Sintra não tem cessado de se expandir. O número de
comboios para a comparação acima, é agora de 32 (27 na linha
de Sintra e 5 na de Vila Franca). A frequência de passageiros
nas horas de ponta, conforme é do domínio público, tornou-se
mais intensa, sendo muitas vezes atingida, e mesmo excedida, a
lotação máxima das composições. Por isso, o número de 20 000
passageiros anteriormente referido, se afigura aquém da rea-
lidade actual. Conquanto se desconheça qual tem sido o ritmo

16 Relatório Final da Execução do I Plano de Fomento, 1959, p. 610.
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do aumento do tráfego nesta linha, sabe-se que a respectiva receita
anual cresceu à taxa média de 10 % no quinquénio de 1958-196217.
Mesmo sem considerar o impacto inicial no aumento das assina-
turas, logo após a electrificação da linha (de 72 046 em 1956
passaram para 116 501 em 1958 — crescimento anual médio supe-
rior a 25 %) e tendo em conta o agravamento de algumas tarifas,
não parece exagerado atribuir uma taxa de 8,5 % para o aumento
médio anual do número de passageiros transportados nesta linha
— taxa praticamente igual à que se verificou na linha de Cascais
no último quadriénio (1961-1964). A aplicação desta taxa à cifra
indicada daria actualmente um afluxo da ordem das 30 mil pes-
soas, incluindo passageiros da linha de Vila Franca.

Até que ponto poderá processar-se uma expansão desta ordem
com as actuais estruturas ferroviárias? Os projectos de expansão
urbana na zona de influência da linha de Sintra estarão de acordo
com a evolução previsível e os limites da sua capacidade de trans-
porte? Que novos transtornos poderão vir a ser causados (e novas
tensões vir a ser criadas) por este crescimento de tráfego, em
face de quaisquer deficiências periódicas (recentemente muito fre-
quentes) para as quais não existe, praticamente, alternativa de
transporte ?

Falemos agora da última das vias ferroviárias em causa: a
de Lisboa-Azambuja, que para este caso interessa sobretudo no
percurso Lisboa-Vila Franca de Xira. Esta linha tem um movi-
mento muito mais modesto: por certo, menos de 1/3 da de Sintra.
Os aglomerados residenciais têm-se expandido em ritmo muito
mais reduzido para os lados desta zona predominantemente indus-
trial, se exceptuarmos Moscavide, que está praticamente ligada
a Lisboa, beneficiando, até, de uma alternativa para o transporte
ferroviário: os autocarros da «Carris», que a ligam com alguns
pontos da capital.

Mas também neste caso existe uma forte limitação a conside-
rar: a linha de Vila Franca não é exclusivamente suburbana; é»
sobretudo, a linha do Norte. Isto significa que os comboios tran-
vias andam aqui «misturados» com os de longo curso (tais como:
o «rápido» do Porto, o «Sud», o «Lusitânia», etc.); e que os
atrasos ou outras alterações que se verificam no movimento destes
comboios vêm prejudicar frequentemente a regularidade dos ho-
rários dos suburbanos, sobre os quais têm preferência. Existe,
portanto, neste caso, um factor adicional de perturbação, aspecto
muito de considerar por quem tenha de utilizá-la diariamente e
que imporá, por certo, limites mais acanhados às suas virtualida-
des de expansão no quadro dos transportes suburbanos da capital.

17 Relatórios da C* dos Caminhos de Ferro Portugueses (1957-1962).



2.3 — A procura do equilíbrio entre o crescimento das zonas
urbanas e a capacidade da rede viária.

Postas assim algumas questões que tão estreitamente se rela-
cionam com a vida quotidiana das populações que habitam fora
da capital, mas têm nesta as suas ocupações diárias, justifica-se
a seguinte pergunta:

— As licenças para novas construções no aglomerado subur-
bano são porventura condicionadas a quaisquer princípios orien-
tadores de um desenvolvimento equilibrado desta região?

Ou, pormenorizando apenas um aspecto:

— Acaso se inquire se a rede de transportes suporta o novo
acréscimo de serviços que, em consequência das novas construções,
lhe vai ser pedido?

É por demais evidente que assim não sucede. Até porque o
problema não pode ser posto isoladamente, em relação a cada
nova habitação a construir, mas sim ao ritmo geral em que se
constrói. E também porque as decisões estão compartimentadas,
dependendo de vários municípios independentes entre si, sem
qualquer entidade coordenadora. E, finalmente, porque estes não
dispõem de um mínimo de serviços técnicos que possam ocupar-se
de tais problemas, à escala em que os mesmos devem ser postos:
basta lembrar o que se tem passado em matéria de construções
clandestinas para justificar esta última afirmação.

Tudo isto demandaria investigação constante acerca do es-
tilo de vida das populações, com vista a um diagnóstico seguro
das suas necessidades; e também a posse de uma estrutura de
planeamento físico à escala regional, dotada de meios de acção e
de intervenção, sob os pontos de vista institucional e técnico.

Como esta acção se não faz sentir, vão surgindo novas zonas
residenciais suburbanas que não possuem, de um modo geral,
meios de trabalho nem equipamentos suficientes por forma a
poderem constituir aglomerados com vida própria. «As cidades
satélites criadas para resolver o problema da asfixia das grandes
capitais nada têm de comum com os dormitórios que se vão cons-
truindo em volta de Lisboa. Estes, pelo contrário, contribuem a
passos largos para o seu progressivo congestionamento» 18.

Por isso, não restam dúvidas de que, nas condições actuais,
uma nova construção no aglomerado suburbano, é, «em acentuada
medida», uma nova sobrecarga à rede dos transportes suburbanos
— rede esta que tem as limitações conhecidas, para não falar já
das suas deficiências.

is Plano de urbanização de Cheias, op. úit, Vol, I, p. 43.
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Simplesmente, os transportes constituem apenas um aspecto
das estruturas suburbanas. Há muitos outros a considerar. Mas
será preciso acrescentar algo mais para convencer da importân-
cia e da urgência do planeamento urbanístico de toda uma região
em rápido crescimento? Das relações entre esse planeamento e a
problemática habitacional? Do papel absolutamente decisivo que
representa o dispor-se ou não se dispor de uma política do solo
adequada? Enfim, da medida em que o planeamento urbanístico
interessa no quadro geral da industrialização do País?

3 — Problemas derivados da evolução interna de Lisboa

Desloquemos agora o campo de observação para o interior
da própria cidade. E notemos, desde já, que embora a população
de Lisboa tenha aumentado ao ritmo anual de 0,3 % entre 1950 e
1960, os transportes colectivos urbanos expandiram-se à taxa de
2,5 % no mesmo período. Isto não surpreende, dado que podemos
admitir uma utilização mais intensa dos transportes, independen-
temente das variações da população; e ainda porque a população
flutuante, que aumentou muito, também utiliza meios de trans-
porte dentro da cidade. Mas nos últimos anos esta evolução parece
fortemente comprometida.

Movimento nos transportes colectivos de Lisboa

QUADRO X

Empresas

C. C. F. L. («eléctricas»
Metropolitano

(10« passageiros)

e autocarros)

Total

1950

308,0

308,0

1960

377,7
14,5^

392,2

1965

386,5
20,2 a

406,7

a Descontando as ligações com a C. C. F. L., para evitar duplicações.
FONTES: Relatórios das empresas concessionárias.

Com efeito, entre 1960 e 1965, aquela taxa desceu para 0,7 %,
o que indica estarmos em presença de um afrouxamento na ex-
pansão dos transportes urbanos.

Como poderá explicar-se tal mudança numa cidade que con-
tinua a congregar a maior parte das manifestações de desenvol-
vimento do País? Ter-se-á atingido a saturação, relativamente à
capacidade de alguns meios de transporte colectivo — os «eléctri-
cos», por exemplo? Terá a intensidade do trânsito nas horas de
ponta criado dificuldades a uma utilização maior de outros? Au-
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mentou o recurso à viatura própria — agora mais necessária, so-
bretudo para os que moram fora de Lisboa?

Em todos estes aspectos reside, por certo, uma parte da ex-
plicação procurada. Mas detenhamo-nos apenas no último deles.

3.1 — O incremento da circulação automóvel — problemas de
trânsito e de estacionamento.

O número de automóveis ligeiros de passageiros em circula-
ção pertencentes ao distrito de Lisboa, que era de 43 milhares em
1957, subiu para 104 milhares em 1965. Esta multiplicação por
2,5 em oito anos corresponde a um crescimento anual médio de
11,7 %19. A posição do distrito no conjunto do Continente parece
ter-se reforçado, representando actualmente cerca de 44 % do total
dos veículos ligeiros em circulação. Também o número de veículos
comerciais passou, em idêntica comparação, de 14 para 24 milha-
res, crescimento bastante mais modesto, mas que mantém a posi*
ção do distrito em cerca de 28 % do total do Continente20.

O distrito de Lisboa teve, portanto, nestes oito anos, um
aumento da ordem dos 71 milhares de veículos, do qual uma parte
muito importante coube à própria capital e à zona suburbana. Não
admira, por isso (e não seria necessário dispor de dados estatís-
ticos para justificar a afirmação) que o trânsito em Lisboa seja
hoje muito mais difícil do que era ainda há bem poucos anos: a
proporção de veículos particulares para veículos de transporte
público em circulação na Baixa, que era de 8 para 1 em 1955,
passou a ser de 13 para 1, em 196421.

Mas há um aspecto complementar do trânsito que também
precisa de ser focado: o do estacionamento dos veículos. Numa
cidade cuja estrutura viária tem crescido por adições projecta-
das, quando muito, à escala do bairro, não existem superfícies
suficientes para estacionamento, sobretudo nas zonas de maior
acumulação periódica, isto é, nas zonas centrais e comerciais. Pior
do que isto, porém, é que se está já em presença de graves lacunas
na capacidade de estacionamento das próprias zonas residenciais,

19 Na região de Estocolmo este crescimento tem sido de 12 %, o que
mostra estarmos perante uma intensificação do trânsito automóvel como a
que existe na capital da Suécia. No entanto, à escala nacional a diferença é
flagrante: o número de automóveis vendidos, por 1000 habitantes, em 1965,
que não excedeu 4 em Portugal (apesar do incremento extraordinário ocor-
rido nesse ano) oscilou entre 18 e 26 nos países do Mercado Comum e entre
16 e 35 nos restantes países da A.E.C.L. O máximo de 35 coube, precisamente,
à Suécia.

20 Elementos colhidos no cômputo dos veículos automóveis em circula-
ção publicado no Relatório do Grémio dos Importadores, Agentes e Vendedo-
res de Automóveis e Acessórios do Sul (1957 e 1965).

si Plano de urbanização de Cheias, op. cit., Vol. I, p. 51.
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dada a rapidez com que se expandiu o número de veículos par-
ticulares e as modificações entretanto ocorridas no seu uso.

No passado, o automóvel tinha «chauffeur» e trintanário e
era guardado numa garagem; era também alvo dos maiores cui-
dados, até porque o construíam para durar quase uma geração.
Entretanto, democratizou-se. Hoje, é conduzido pelo seu proprie-
tário e defronta as intempéries a horas mortas junto ao passeio
da residência deste.

Poderá a estrutura urbana ignorar esta evolução?
É do conhecimento geral que, em qualquer grande cidade, a

maior parte dos veículos permanece ao ar livre durante a noite.
Lisboa não foge a regra. E não valeria a penas insistir nestes
aspectos, que são verdadeiros à escala internacional, se não se
desse a circunstância particular de os mesmos estarem a sofrer
um sucessivo agravamento, mercê de iniciativas que poderiam ser
controladas — isto é, agravados para além da situação que resul-
taria de uma expansão normal do tráfego. Detenhamo-nos um
pouco nesta ideia.

3.2 — Incidência das soluções habitacionais sobre a rede viária

Comecemos por um pequeno exemplo. A extensão de via pú-
blica marginada por um prédio vulgar pode acomodar entre 2 e 4
veículos, o que, nos chamados bairros novos de Lisboa era, ainda
há poucos anos, mais do que suficiente. Mas é sobretudo na popu-
lação destes bairros que o automóvel fez a sua aparição recente,
não sendo hoje difícil encontrar prédios onde mais de metade
dos inquilinos possuem viatura própria. Ora, como estes prédios
terão, no mínimo, 6 inquilinos, distribuídos por três pisos, não
é difícil admitir que a utilização da capacidade de estacionamento
(sobretudo do estacionamento nocturno) se tenha aproximado do
limite. Isto corresponderia, no entanto, apenas a uma expansão
normal do número de veículos em circulação — se por esta pa-
lavra se entender uma expansão derivada de desejos dos consu-
midores, não controláveis ao nível do planeamento urbano.

Mas suponhamos que um prédio é demolido para dar lugar a
outro com maior número de pisos e, portanto, alojando maior nú-
mero de famílias. Então, o número dos veículos pertencente aos
inquilinos deste novo prédio será quase sempre bastante superior ao
que existia anteriormente, não só por passarem a ser em maior
número as famílias, mas também porque as novas rendas apenas
são compatíveis com réditos suficientemente elevados. E, nestas
condições, o excedente de veículos irá «invadir» as frontarias dos
prédios vizinhos...

Mas o raciocínio (que é, aliás, decorrente da mais elementar
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observação factual) pode ser repetido sistematicamente, e daí o
absurdo da situação a que se chega — situação que já deveria estar
abrangida pelo domínio das actuações controláveis.

Â medida que outros prédios aumentarem a sua capacidade
de alojamento, novos contingentes de veículos serão acrescentados
ao estacionamento preexistente. E o certo é que as disposições
legais que permitiram a demolição e reconstrução ampliada de
um prédio em determinada artéria, permitirão, com ligeiras va-
riantes, a demolição e reconstrução de muitos outros, conforme a
experiência tem revelado. A consequência é o aumento da densi-
dade de ocupação do solo, que se reflecte, entre outros aspectos,
no sistema viário urbano, do qual o estacionamento constitui
apenas um pormenor importante.

Uma das conclusões com que terminámos a apreciação do
crescimento suburbano nas suas relações com a rede dos trans-
portes, pode agora ser formulada relativamente ao aglomerado
urbano, permitindo afirmar que, nas condições actuais, a amplia-
ção das edificações — quase sempre obtida mediante prévias demo*
lições — acarreta novas sobrecargas para a rede da circulação
urbana, agravando as condições do trânsito e do estacionamento
de veículos.

E um raciocínio semelhante pode também ser aplicado na
análise das restantes estruturas de serviços: de educação e ensino,
de saúde, culturais, de abastecimento, etc. Enquanto a urbaniza-
ção de novas áreas permite dotá-las com serviços em escala ade-
quada, a ampliação da capacidade de alojamento das antigas,
defronta, com frequência, a dificuldade ou mesmo impossibilidade
de ampliação dos serviços nelas existentes.

O problema das demolições efectuadas ao abrigo da Lei
n.° 2088, de 3 de Junho de 1957, surge-nos assim, uma vez mais,
como factor de grave perturbação da estrutura urbana. Referi-
mos oportunamente o aspecto da destruição de capital (ao nível
nacional) que tais demolições provocam; e também o problema
social do realojamento dos habitantes das casas demolidas, que
não é de modo algum resolvido com indemnizações. Surge-nos
agora estoutro aspecto das incidências, na rede viária e no restante
equipamento urbano, das novas construções, consideravelmente
ampliadas em relação às anteriores.

É do conhecimento geral que o referido diploma tem funcio-
nado como «válvula de escape» para demolir habitações com ren-
das desactualizadas. A sua acção faz-se sentir numa extensa área
da cidade, onde a qualidade das construções demolidas não está
em causa. E se apenas tem actuado em certas zonas (e não em
toda a cidade) tal facto deve-se ao critério consignado no Regu-
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lamento Geral das Edificações Urbanas22 que estabelece uma re-
lação entre a cércea e a largura dos arruamentos.

Como é sabido, a Lei n.° 2088 permite, em certas condições,
o «despejo com fundamento na execução de obras que permitam
o aumento do número de arrendatários» (art. 1.°). Entre estas
condições estipula-se que «o número de locais arrendados ou arren-
dáveis deve aumentar num mínimo de metade, mas não poderá
ficar inferior a sete em Lisboa e a quatro nas outras terras do
País, não se contando para o efeito os locais de tipo apartamento»
(art0 3,°). Trata-se, portanto, de um limite mínimo o que esta
lei estabelece como uma das condições que podem fundamentar o
despejo do imóvel para efeito da ampliação. O limite máximo da
ampliação é o que resulta da aplicação do citado Regulamento
Geral das Edificações Urbanas23.

Ao abrigo da actuação conjugada da Lei n.° 2088 e do Decre-
to-Lei n.° 38 382, foram demolidos na cidade de Lisboa, entre
1956 e 1963, mais de 5000 fogos para efeito de reconstrução. Do
ponto de vista restrito das suas incidências na estrutura urbana,
esta prática traduz-se por:

a) Aumento da densidade de ocupação do solo em zonas onde
a circulação e o estacionamento de veículos são já de si
difíceis, agravando-os constantemente;

b) Adicionamento de alguns milhares de famílias ao número
das que ocupam os «dormitórios» periféricos, com o conse-
quente engurgitamento dos transportes suburbanos.

São, aliás, os próprios técnicos do planeamento urbano que
reconhecem a perturbação causada pelas demolições referidas, ao
afirmarem que «a substituição de imóveis para habitação, a que
a Lei 2030 dá origem e que se processa à margem de uma renova-
ção planeada, modificando a composição e o número de habitantes,
altera indiscriminadamente tecidos sãos e defeituosos sem que
paralelamente, dê possibilidades de aumento ou de criação aos
necessários órgãos de apoio»24.

Eis como os aspectos da habitação e do urbanismo, tanto da
cidade propriamente dita como da sua zona suburbana se encon-
tram tão fortemente relacionados entre si, constituindo uma reali-

22 Deicreto-Lei n.° 38 382, de 7 de Agos to de 1951.
23 «A altura de qualquer edificação será fixada de forma que em todos

os planos verticais perpendiculares à fachada nenhum dos seus elementos,
com excepção de chaminés e acessórios decorativo®, ultrapasse o limite defi-
nido pela linha recta a 45°, traçada em cada um desses planos a partir do
alinhamento da edificação fronteira, definido pela intersecção do seu plano
com o terreno exterior» (Art 59.* do R.G.E.U.).

24 Plano de urbanização de Cheias, op. cit, Vol. I, p. 3.
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dade una. E não foi preciso invocar mais do que o testemunho de
uma parcela dessas relações — a rede viária — para mostrar a
interdependência de todo o conjunto.

4 — A densidade de ocupação do solo e os problemas ligados
à mobilização dos terrenos para uso urbano

«Sendo o objectivo de toda a actividade humana a criação de
condições equilibradas em que a vida se processe com um máximo
de probabilidades de um desenrolar feliz, naqueles aspectos em
que os enquadramentos materiais e físicos a podem influenciar,
a vigilância das densidades de ocupação do solo continua a ser
um dos meios mais eficazes para a protecção das boas condições
de habitabilidade»25.

Ora, o que se verifica em Lisboa é precisamente a impossibi-
lidade de estabelecer tal vigilância, visto que, conforme se obser-
vou26, o Regulamento das Edificações Urbanas apenas estabelece
uma relação entre a altura máxima das edificações e a largura
das vias públicas onde se situam. Como se trata de um máximo
legal, a tendência é para, em toda a área da cidade onde isso é
possível, atingir esse máximo. Em certas artérias assiste-se, por
isso, a uma subida uniforme da cércea das edificações, sem qualquer
restrição que tivesse em conta as consequências que daí advêm
por via do aumento da densidade de ocupação do solo. Pode até
admitir-se — e parece que tal verificação já foi feita em bases
seguras — que a aplicação conjugada da Lei n.° 2088 e do Regu-
lamento das Edificações Urbanas conduziria, no caso limite da
sua aplicação integral,, a densidades de ocupação do solo, para
zonas m\odernas da cidade, superiores às verificadas nos velhos
bairros — velhos bairros, cuja densidade é considerada «exces-
siva» pelas instâncias oficiais, a ponto de se tomarem iniciativas
no sentido de a reduzir...

Como será possível, nos moldes de actuação apontados,
tender para uma «densidade combinada», isto é, baseada na
conjugação criteriosa de grandes e pequenas construções, cuja
utilização, aliás, se considera actualmente imprescindível na deter-
minação das condições de habitabilidade das zonas novas?27.

E que aconteceria se em zonas de construção recente, planea-
das segundo critérios urbanísticos aceitáveis e que, portanto,
devem traduzir um certo equilíbrio funcional,, viesse a ser possí-
vel (e não o será?) a execução de ampliações como aquelas que a
Lei e o Regulamento permitem?

25 Luís CUNHA, «Densidade de ocupação do solo e Planeamento Urbano»,
in Análise Social, n.e 6, Abril de 1964.

se Vd. nota 23.
27 Luía CUNHA, op. cit.



A intensificação da densidade de ocupação do solo está rela-
cionada com a progressiva valorização a que este se encontra
submetido. O terreno urbano é um bem que se valoriza sem que
seja necessário realizar nele qualquer melhoria. E basta este facto
para explicar como por toda a parte as restrições ao seu uso têm
sido alvo de pressões de toda a ordem.

Poder-se-ia apresentar muitos exemplos de valorização extre-
mamente rápida dos terrenos urbanos. O caso de Paris chega para
uma exemplificação de além-fronteiras: nos bairros periféricos da
capital francesa o preço do terreno por m2 custa hoje cerca de
10 vezes o que custava em 1949. A construção das «H. L. M.» 28

não tem ali podido prosseguir, porque o terreno correspondente a
uma habitação custa agora mais do que a construção em si pró-
pria — o que, aliás, também acontece com frequência em Lisboa.

São muito variados os sistemas utilizados para obstar ao
encarecimento do preço da terra. Grande parte deles revelam-se,
porém, ineficientes. A tributação das mais valias, por exempllo, é
geralmente contraproducente. É o que vem acontecendo em
França, sob o efeito de recentes providências desta índole, uma vez
que «o vendedor incorpora no seu preço a nova taxa, dando assim
origem a novo encarecimento»29.

O sistema que tem dado os melhores resultados parece ser o
da aquisição antecipada de terrenos pelos municípios, conforme
se faz na Suécia, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos
e em vários outros países. O caso da Suécia é talvez o mais conhe-
cido, podendo citar-se a influência benéfica que a posse de terre-
nos pelo município de Estocolmo vem exercendo nas condições de
expansão da cidade. «A facilidade com que Estocolmo tem planeado
o seu desenvolvimento físico, económico e social deve ser atribuída
sobretudo a um factor extremamente importante: a propriedade
pública dos terrenos»30. O «land control» tem ali uma longa tradi-
ção, podendo dizer-se que actualmente quase todo o solo urbano
está municipalizado, em consequência de grandes aquisições que
vêm sendo feitas desde 1904. Da legislação em vigor é de salientar
uma lei de 1948 que conferiu autoridade quase total aos municípios
em matéria de urbanização e construção urbana e facilitou as ex-
propriações por utilidade pública, sendo o pagamento feito pelo va-
lor agrícola real das propriedades, portanto, sem a consideração de
mais-valias devidas à expansão urbana. Outra lei, que a esta se
seguiu, estabeleceu que os planos de urbanização só podem ser

28 Habitações de renda moderada.
29 «Le prix des terrains à bâtir en France et à 1'étranger» — Problè-

mes Économiques, Paris, n.Q 925, Set. de 1965 (transcrito de Entreprise).
30 Gõran SIDENBLADH — «Stockolm: a p lanned city» — 8cientific Aine-

rican, Nova Iorque, Set. 1965 (n.Q especial sobre «Cidades») .



tornados públicos depois de estar na possie dos municípios todo o
terreno por eles abrangido31.

Recorde-se, a propósito, que também em Lisboa importantes
realizações urbanísticas, incluindo o plano dos Olivais, só têm
sido possíveis porque o município dispunha de extensas áreas de
terreno, adquirido muitos anos atrás.

A questões ligadas à posse e uso do solo urbano são, não só
extremamente complexas, como particularmente susceptíveis de
defrontar argumentos e atitudes que nada têm a ver com a aná-
lise objectiva da problemática da habitação e do urbanismo. É
certo que também não consubstanciam a totalidade dos aspectos
dessa problemática. Se as referimos em especial foi pelo conven-
cimento de que o solo é um factor estratégico de primordial impor-
tância, o suporte material de todas as realizações urbanísticas.
Pretender planear estruturas urbanas com um mínimo de coerên-
cia sem dispor de solo suficiente, assemelha-se a querer fazer um
desenho sem dispor de papel.

5 — A actividade do planeamento urbano em Portugal, em face
das necessidades

O que atrás ficou dito não invalida o facto de aos problemas
do urbanismo estar a ser dada no nosso País uma importância
crescente.

Assim, no que toca particularmente à capital, encontra-se em
elaboração o «Plano Director da Urbanização de Lisboa», para o
qual foi efectuado um inquérito às condições de habitação na
cidade 32. E relativamente às novas zonas a urbanizar, têm sido
estabelecidos planos pormenorizados, como é o caso das zonas dos
Olivais (Norte e Sul) e da «malha» de Cheias*

Numa perspectiva geográfica mais ampla, encontra-se termi-
nado, mas, ao que se julga, ainda não aprovado, o «Plano Director
de Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa», a cargo de
um Gabinete especialmente criado para esse efeito na Direcção-
-Geral dos Serviços de Urbanização, e que foi mandado elaborar
pela Lei n.° 2099, de 18 de Agosto de 1959. O assunto vem, pois,
a ser estudado desde há alguns anos, devendo recordar-se a pro-
pósito o parecer emitido pela Câmara Corporativa, sendo relator
o Prof. J. Pires CARDOSO, sobre a proposta de lei que motivou
o citado diploma. Neste parecer foram amplamente desenvolvidos

31 Gõran SIDENBLADH (op. cit.) e Car los S. D U A R T E , «Habi tação e equi-
p a m e n t o colectivo n a Suécia» — Boletim do Gabinete Técnico da Habitação
da Câmara Municipal de Lsboa, Vol. I, n. s 4, Jan . -Fev . 1965.

32 v d . A. F e r r a z de; ANDRADE, J . Ped ro BARATA e M. Gonçalves da
FONSECA, «Aspectos de u m Inquér i to à s condições de hab i t ação em Lisboa»,
Análise Social, iije 6. Abri l de 1964, pp . 301-307.



os problemas ligados ao planeamento das estruturas urbanas, com
especial relevo para os que se referem à região de Lisboa33.

Embora ultrapassando os problemas especificamente urbanos,
mas sem dúvida englobando muitos dos seus aspectos essenciais,
há que citar também a projectada criação da Junta de Planea-
mento Económico Regional, que até agora ainda não se concre-
tizou34. Seria este o organismo destinado a tratar, à escala de
todo o território, os problemas ligados à localização das activida-
des económicas e, portanto, à distribuição do povoamento. Recen-
temente, porém (Decreto-Lei n.° 46 909, de 19 de Março de 1966),
foi incumbido de tal missão o Secretariado Técnico da Presidência
do Conselho, em cuja Direcção de Serviços de Planeamento passa
a existir uma Divisão de Planeamento Regional.

5.1 — Assimetrias do urbanismo em Portugal

Nesta última perspectiva — a distribuição espacial do povoa-
mento— é conveniente reflectir sobre a realidade actual dessa
distribuição, caracterizada, como se sabe, por marcadas assime-
trias.

Pelo que se refere aos centros urbanos propriamente ditos,
já tem sido notada a extrema disparidade existente entre as
dimensões dos dois maiores e as dos restantes, a qual se traduz
pela «ausência de centros compreendidos entre os 200 000 e os
50 000 habitantes»35. De 802 milhares de habitantes em Lisboa
e 303 milhares no Porto passa-se, imediatamente, para 46 milhares
em Coimbra. Esta disparidade reforça-se pelo facto de uma parte
apreciável dos centros urbanos mais importantes, a seguir aos
três anteriormente indicados, se situar junto das duas maiores
cidades do Continente, contribuindo deste modo para uma concen-
tração ainda maior, ao nível das regiões em que estas cidades se
situam.

No extremo oposto, o problema consiste na exígua dimensão
de um número muito grande de aglomerados populacionais — ver-
dadeira «pulverização» urbana, paralela à que existe na estrutura
agrária de uma zona importante do País, e por esta em grande

33 Parecer n.° 11/VTI, Actas da Câmara Corporativa, n^ 51, de 18 (Je
Abril de 1959.

34 Sobre o assunto é conveniente consultar o Parecer n.° 7 /VIII da
Câmara Corporativa (Acta n.« 30, de 10 de Dezembro de 1962) de que foi
relator o Doutor Francisco Pereira de MOURA.

33 A . Barbosa de A B R E U — «Escalonamento urbano do Continente Por-
tuguês1», Análise Social, n.a 7-8, 2.» semestre de 1964, p. 597 (original em
itálico).
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parte determinada36- O Quadro XI permite apreciajr a magnitude
desta faceta do nosso urbanismo.

Os problemas postos peia muito grande e pela muito pequena
dimensões urbanas diferem, naturalmente, entre si, mas em amboa
os casos traduzem graves dificuldades de actuação. Se, por um lado,
as grandes metrópoles constituem autêntico pesadelo para urbanis-
tas, economistas e sociólogos, por outro, a extrema dispersão do
povoamento conduz à quase impossibilidade de atender conveniente-
mente às necessidades das populações, porquanto os equipamentos
a instalar exigem uma dimensão mínima para poderem trabalhar
com eficiência, ou até para poderem existir.

Distribuição da população por lugares, em 1960
(Continente e Ilhas Adjacentes)

QUADRO XI

Dimensão doa lugares

Isolados

Aglomerados, segundo o número
do habitantes:

menos de 100
de 100 a 199
de 200 a 499
de 500 a 999
de 1000 a 1999
de 2000 a 4999
de 5 000 a 9 999
de 10 000 a 19 999
de 20000 a 29 999
de 30000 a 39 999
de 40 000 a 46313

Cidade do Porto
Cidade de Lisboa

Total

N.° de lugares

26 004
6 787
5 208
1536

514
214

61
30
5
4
5

1
1

40 370

População

Milhares

402,4

1116,7
956,1

1 607,3
1 055,4

703,8
638,6
394,8
437,6
114,9
135,1
220,8

303,4
802,3

8 889,2

% do Total

4,5

12,6
10,8
18,1
11,9
7,9
7,2
4,4
4,9
1,3
1,5
2,5

3,4
9,0

100,0

FONTE: X Recenseamento Geral da População — Tomo I, VoL 2.°.

Note-se, como exemplo, que em 1960 foram contados na
Metrópole mais de 5 milhões de pessoas vivendo em aglomerados
com menos de 1000 habitantes, nelas sie incluindo 400 mil isola-

se Repare-se, por exemplo, que o número das explorações agrícolas
do Continente (culturas arvenses), segundo dados de há alguns anos, era de
801 milhares, dos quais 400 mil com área inferior a 1 ha e representando ape-
nas 4,3 % da área total dedicada àquelas culturas.



dos. Os isolados e os residentes nos 26 mil aglomerados com menos
de 100 habitantes perfaziam, em conjunto, cerca de miMo e mm
— o que, só por si, dá uma ideia da dispersão (e consequente ino-
perância) do esforço necessário para dotar de equipamento urbano
esta população.

5.2— Insuficiência do planeamento urbano na actualidade

Basta atentar no ritmo da elaboração dos planos de urbani-
zação para se ver até que ponto a cobertura do País pelo planea-
mento urbano é afectada pelo excessivo número das localidades
existentes, além de o ser, naturalmente, pelo ritmo com que o
mesmo se executa. Com efeito, só um pequeno grupo das mais
importantes dessas localidades poderá aspirar a um planeamento
da sua estrutura urbana a médio prazo, se os trabalhos de planea-
mento prosseguirem ao ritmo actual.

Em fins de 1964, os planos de urbanização abrangiam 399
aglomerados do Continente e Hhas Adjacentes, encontrando-se nas
seguintes fases:

Em estudo 149
Em apreciação 49
Aprovados com reservas 125
Aprovados definitivamente 76

Total 399

Deste total, 288 referiam-se a sedes de concelho, nenhum
deles se situando, porém,, na região de Lisboa. Para esta estava
concluído o plano regional. Para a cidade do Porto, para a re-
gião de Aveiro e para o Algarve os respectivos planos encon-
tram-se em estudo37.

É certo que o confronto entre o número dos aglomerados
populacionais existentes e o ritmo da elaboração dos planos de
urbanização não pode ser tomado com o rigor numérico apresen-
tado, visto que os planos são elaborados para os centros mais
importantes, abrangendo, portanto, parcela muito maior da popu-
lação do que à primeira vista poderia parecer. Mas as cifras que
traduzem a dispersão da população por um número exagerado de
aglomerados servem ao menos para mostrar a dificuldade que há,
nestas condições, em generalizar o planeamento urbanístico à
escala da maior parte do território.

Ora, é neste aspecto que uma alteração profunda da estru-
tura económica pode exercer uma influência decisiva. Referimo-

37 Elementos colhidos no Relatório da Actividade do Ministério das
Obras Públicas no ano de 1964, M. O. P., Lisboa, 1965, p. 395 e segs.



-nos à transformação da população rural em população urbana,
que fornece um dos indicadores mais frequentemente utilizados
acerca da industrialização de qualquer país.

Efectivamente, o crescimento dos sectores secundário e ter-
ciário provoca a expansão da zona urbana, ao mesmo tempo que o
aumento da produtividade na agricultura — «industrialização»
também significa progresso no sector primário — permite dispen-
sar uma parcela da sua população activa, para ser ocupada nas
actividades industriais e nos serviços. Mas este facto é apenas
considerado, correntemente, como fonte dos graves problemas da
expansão urbana: por um lado, novas necessidades de habitação,
íprovenientes quer do simples facto de se ter alterado a localização
da população activa, quer das maiores exigências surgidas em
matéria de qualidade dos alojamentos; por outro, necessidade de
dotar de equipamento adequado as novas estruturas urbanas e,
em suma, de planear o novo urbanismo.

E, no entanto, também há aspectos positivos muito de consi-
derar nesta transformação, tudo dependendo do grau de harmoni-
zação que for possível imprimir aos seus aspectos parcelares. Efec-
tivamente verifica-se que:

a) A reconversão da agricultura, implicando explorações mais
bem dimensionadas, contraria a pulverização da terra, en-
quanto, por outro lado, reduz a população nela ocupada,
que é, por natureza, população dispersa. Pode, portanto,
permitir a limitação do número dos aglomerados popula-
cionais (à custa dos de menor dimensão) e das habitações
isoladas.

b) O desenvolvimento mdustrial e dos serviços actua no sen-
tido de aumentar a dimensão dos centros urbanos exis-
tentes. Em casos como o do Continente português, este
aumento de dimensão será mais frequente do que a criação
de novos centros urbanos.

c) De ambos estes movimentos deve resultar, portanto, um
número total de aglomerados populacionais mais reduzido
e, dentro destes, uma proporção mais elevada dos de maior
dimensão.

Mas estas são, precisamente, as condições que facilitam o
planeamento urbano; ou, num sentido mais amplo, que facilitam
o acesso de maior volume da população aos benefícios do equipa-
mento urbano.

5.3 — Oportunidade do planeamento urbano em Portugal.

Parecem, portanto, preenchidas as condições para uma in-
tensa actividade de planeamento urbano no nosso País» ao mesmo



tempo que tal planeamento se revela, em si mesmo, como uma
necessidade dos novos tempos.

Por um lado, a evolução da sociedade portuguesa mostra-nos
uma marcada «preferência» pela vida urbana, enquanto se pro-
cessa a desertificação dos campos, quer pelo afluxo da população
às cidades, quer pela sua saída para o estrangeiro. O dualismo da
sociedade portuguesa, característico de um país em vias de de-
senvolvimento, onde restritas áreas de economia e sociedade mo-
derna emergem da sociedade tradicional, baseada no cultivo da
terra, é hoje facilmente observável, através de indicadores apro-
priados38. Tal dualismo resulta de progressivamente se irem in-
serindo, ao nível das aspirações da população, elementos psicosso-
ciológicos aportados dos países mais desenvolvidos: novos
conhecimentos e novos desejos, a impulsionarem uma evolução
diferente da pretérita; e também de, ao nível da estrutura econó-
mica e social, se irem somando as respostas da própria sociedade
a essas aspirações: novas actividades, novas tecnologias, novas
profissões, etc.

Por outro lado, esta evolução não é apenas constatada passi-
vamente, como se de um determinismo inelutável, e quiçá inde-
sejável, se tratasse; pelo contrário, é confirmada e fomentada
como programa a cumprir, expressa nos instrumentos de planea-
mento da economia nacional. Aliás, seria impensável uma orien-
tação em sentido inverso, pois equivaleria a negar o próprio desejo
de desenvolvimento. E que assim é, provam-no as seguintes
previsões constantes do Plano Intercalar de Fomento para
1965-196739:

Variações previstas no volume de emprego, em milhares de activos

SECTORES

Agricultura, silvicultura e pesca
Indústrias transformadoras e construção
Serviços

MÉDIAS

1965-1967

—23,8
+ 18,9
+ 20,9

ANUAIS

1968-1973

—46,4
+ 30,3
+ 32,1

VARIAÇÃO
TOTAL

(1965-1973)

—349,8
+ 238,5
+255,3

Segundo estas previsões, a população activa terá, em menos
de um decénio (nove anos) uma redução de 350 milhares no sector
primário e um acréscimo de quase meio milhão nas restantes acti-
vidades. É claro que, referindo-se estes números à população
activa, os totais de indivíduos afectados por tão profunda alte-

38 Cfr. A. Sedas N U N E S — «Portugal, sociedade dualista em evolução»,
Análise Social, n.«8 7-8* 2.e semestre de 1964, p. 407 e segs .

39 Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967, op. cit., Vol. I, pp. 70
e segs.



ração, considerando a taxa de actividade com profissão, relativa
ao último Censo (37%), seriam, respectivamente, 945 milhares
afectados pela redução do sector primário e 1335 milhares pela
expansão dos sectores secundário e terciário — o que corresponde,
grosso modo, a uma diminuição da população rural e a um aumento
da população urbana, da mesma ordem de grandeza.

Estes números dão bem a ideia da magnitude com que os
problemas urbanos, no sentido mais geral que a expressão com-
porta, se hão-de apresentar num futuro próximo. Mas, por outro
lado, mostram também que chegou a oportunidade para se poder
abordar com maior eficiência um grande número de problemas em
aberto, cujas soluções se mostram mais viáveis quando inseridas
em estruturas urbanas. Estão neste caso, por exemplo, problemas
de ensino, de saúde, de assistência, de salubridade, de abastecimento
de águas, de electrificação, etc, em que a dispersão geográfica
está muitas vezes na origem das maiores dificuldades de solução.

5 — Conclusão

O tema «urbanismo» está na ordem do dia. Não só a rapidez
áo crescimento das zonas urbanas nos países de desenvolvimento
recente, mas também a frequente revelação dos erros acumulados
pelas maiores cidades do mundo, cujas estruturas deviam de há
muito estar adaptadas às funções que desempenham, vêm susci-
tando as atenções dos estudiosos nos últimos tempos40.

Mas o tema não surge isolado. Antes se apresenta como parte
integrante da estrutura sócio-económica e da sua evolução, não
podendo desligar-se de problemas tais como a repartição da popu-
lação activa por sectores, os programas seguidos em matéria de
política agrária, industrial, educativa e sanitária, para citar
apenas os mais relevantes, além de toda a problemática habita-
cional, que lhe está subjacente. Trata-se, na perspectiva mais geral,
de promover a racional utilização do solo, tendo em vista adequar
a extrema variedade das suas características à das suas possíveis
utilizações, e criando nele, ao mesmo tempo, as melhores condi-
ções para o habitat humano. O planeamento das estruturas urba-
nas constitui, assim, uma perspectiva parcial extremamente im-
portante do planeamento geral do território.

(4o) A propósito, citam-se, além das publicações especializadas, como
o Boletim G.T.H., já referenciado, os seguintes trabalhos publicados recente-
mente em Portugal: Nuno PORTAS — «Le Corbusier, ainda actual?», O Tempo
e o Modo, n.9 30, Set. 1965, p. 798-810; e o número 34-35 desta última revista,
especialmente dedicado ao tema «urbanismo», com as seguintes colaborações:
Carloa S. DUARTE — «O Fenómeno Urbano»; Luís Vassalo ROSA — «O Urba-
nismo no Caminho duma Arquitectura Total»; Gonçalo Ribeiro TELLES — «A
Cidade e a Natureza Viva»; João dos SANTOS — «Algumas Considerações so-
l)re Urbanismo e Saúde Mental»; Nuno PORTAS — «Humanizar a Cidade».



O empolamento da população activa na indústria e nos ser-
viços determina a rápida expansão dos centros urbanos. Para que
esta expansão não se processe desordenadamente é necessário
planear o novo urbanismo. Mas para que tal desenvolvimento não
venha a atingir apenas uma área muito reduzida do território,
é conveniente que o planeamento se integre por regiões, pro-
curando um desenvolvimento harmonizado do conjunto.

Por outro lado, o interesse em que aos problemas gerados por
esta intensificação do fenómeno urbano não continuem a adicio-
nar-se os que derivam da sua extensificação, traduzida por um nú-
mero demasiado de aglomerados, constitui mais um motivo para
estruturar em novos moldes a agricultura e a vida rural. Aliás,
só esta estruturação poderá tornar compatível o progresso deste
sector com a simultânea redução da sua população activa, que
transita para outras actividades ou emigra.

Estas actuações simultâneas, esta inter-relação de aspectos a
considerar e de acções a promover, prescrevem uma colaboração
interdisciplinar no estudo dos problemas. Pelo que respeita à ha-
bitação e ao urbanismo, a necessidade de tal colaboração é hoje
uma ideia assente 4\ O presente trabalho não tem, aliás, outra
finalidade que não seja a de pretender ajudar os técnicos que
mais directamente trabalham nesta matéria, com um conjunto de
observações tomadas de ângulos diferentes, mas que se julga se-
rem válidas; e de realçar particularmente o papel dos urbanistas,
cujo número em Portugal é extremamente reduzido, sendo por isso
urgente um grande esforço de formação de técnicos desta espe-
cialidade.

Num país como Portugal, com cerca de 40% da população
activa ocupada na agricultura, a tendência para o urbanismo pode
considerar-se irreversível^, ainda por muito tempo. Por isso mesmo,
não se deve perder a oportunidade de orientar em sentido bené-
fico a novn distribuição da população peias suas possíveis tocar
lizações, procurando dotá-la, ao mesmo tempo, com os meios indis-
pensáveis a um estilo de vida urbana equilibrado: habitação
higiénica e confortável, inserindo-se em áreas dispondo de equi-
pamentos colectivos suficientes, tais como redes de abastecimento

« «Através do conhecimento experimental de numerosas realizações,
verifica-se a necessidade de fazer actuar, desde o início do planeamento, dis-
ciplinas até há pouco mantidas independentes, tais como a demografia, a so-
ciologia ou a economia. Essa contribuição terá que ser completa, isto é,
à semelhança do que acontece em diversos campos da tecnologia, terá que
acompanhar o planeamento em todas as suas fases, prolongando-se até
à análise dos comportamentos após a realização. Porque, na verdade, obser-
va-se ser necessário ultrapassar a posição de simples expectativa, em que
se coloca frequentemente o urbanismo, para que, de simplesmente organiza-
dor, se transforme num urbanismo operacional» — Plano de Urbanização
de Cheias, op. cit., Vol. I, p. 39.
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de água e energia, esgotos, transportes, telefones, zonas de cir-
culação e de convívio, equipamento escolar, sanitário, religioso,
cultural, recreativo, administrativo, comercial, etc. Pois é tudo
isto que dá forma e sentido a vida urbana.

Por quanto fica apontado, e se uma visão optimista das
coisas possíveis pode ajudar a fortalecer a esperança num pro-
gresso saudável» então: uma agricultura com explorações melhor
dimensionadas e equipadas, cuja população, bastante reduzida,
passe a viver em menor número de aglomerados, onde disponha
do equipamento urbano indispensável; uma indústria que não
limite a irradiação da sua força de progresso a duas ou três re-
giões privilegiadas, mas contribua para o desenvolvimento equi-
librado do País, com mais alguns pólos de atracção; uma estru-
turação urbana racional, à medida do homem (e não só do homem
válido, mas também da criança e do ancião) e não mais na depen-
dência exclusiva dos critérios da usura — eis alguns traços
exemplificativos de um possível programa para o futuro, tanto
quanto o futuro pode ser previsto no presente em que vivemos.

Lisboa, Maio de 1966.



ANEXO I

Forma de apuramento da estimativa sobre a população activa
flutuante de Lisboa

1. HIPÓTESES CONSIDERADAS:

a) Período de chegada: desde o início do funcionamento de cada um
dos meios de transporte colectivos (geralmente, entre as 6 h. 15
e as 6 h. 80) até às 10 horas. Frequências em vigor em Novembro
de 1965.

b) Taxa de utilização dos meios de transporte colectivos (salvo indi-
cação expressa): 1/3 das viagens a 75 % da lotação; 2/3 das via-
gens a 100 % da lotação.

c) Lotações que serviram de base aos cálculos:
Comboios das linhas de Sintra e de Vila Franca: 1000 passageiros.
Comboios da linha de Cascais: 500 passageiros.
Barcos da travessia de Lisboa-Cacilhas: 500 passageiros.

Algumas destas hipóteses foram estabelecidas a partir de observações
directas, ainda que muito limitadas.

2. ESTIMATIVAS PARCIAIS
Estimativas do nú-
mero de passageiros

desembarcados
a) Linha de Sintra: (milhares)

Das 6 h. 15 às 9 h. 55 chegam ao Rossio, 23 com-
sições 21,2

b) Linha de Cascais:
Das 6 h. 12 às 9 h. 55 chegam ao Cais do Sodré,

40 composições 18,4
c) Linha de Vila Franca:

Das 6 h. 35 às 10 h. chegam ao Rossio e a Santa
Apolónia, 9 composições 8,2

d) Travessia do Tejo (Lisboa-Cacilhas)
Das 6 h. 15 às 10 h. chegam ao T. do Paço (in-

cluindo «ferry - boats») aproximadamente
46 barcos 21,1

Das 6 h. 37 às 10 li. chegam ao Cais do Sodré
aproximadamente 15 barcos (considerou-se
a totalidade a 75 % da lotação) 5,6

3. CONFRONTOS E TENTATIVAS DE CORRECÇÃO:

a) Linha de Sintra

De acordo com o gráfico publicado no Relatório da C. P. referente a 1964
(e reproduzido no texto) o número de passageiros transportados em Dezem-



bro de 1964 no percurso Amadora-Rossio (incluindo, portanto, os provenientes
ou destinados a localidades para além da Amadora) foi de cerca de 2,4 mi-
lhões, o que equivaleria a 29 milhões por ano se o movimento não variasse
ao longo dos restantes meses. Na verdade, o mês de Dezembro parece poder
servir como média mensal, pois se compararmos, no período de 1956-1962, as
receitas desse mês com as anuais (utilizando os gráficos publicados nos rela-
tórios da C. P.) a relação aproxima-se muito de 1/12.

O transporte de 2,4 milhões de passageiros por mês corresponderia
(admitindo igualdade de tráfego em ambos os sentidos) a 40 000 diariamente,
em cada sentido. Mas como aos domingos o movimento é muito menor
(cerca de 1/3 das composições são suprimidas) consideremos que cada dois
domingos correspondem a um dia útil: o número de desembarques em cada
dia útil será, assim, de 42 000.

Ora, as 23 composições que chegam até às 10 horas representam, em
número, 30% do total das composições chegadas diariamente (82). Uma vez
que a distribuição ao longo do dia não é regular e que, como é sabido, a hora
de ponta nas chegadas a Lisboa coincide com o período da manhã, parece
prudente admitir que estes 30 % transportem para Lisboa, ao menos, tantos
passageiros como os 70 % restantes — o que confirmaria o total de 21 000
chegados até às 10 horas.

Por outro lado, se aplicarmos à estimativa de 20 000 passageiros, relativa
a 1958, indicada no Relatório do I Plano de Fomento (Vd. nota *« do texto)
uma taxa anual média de 8,5 % (cuja escolha foi oportunamente justificada)
temos, ao fim de seis anos, cerca de 32 000 pessoas, o que excede em 3000 as
estimativas agora calculadas (21 000 da linha de Sintra + 8000 da de Vila
Franca). Se, porém, se admitir que a cifra do Relatório do Plano estaria
um pouco sobreavaliada, a diferença perde significado. Aceita-se, por isso,
a, estimativa de 21 000.

b) Linha de Cascais

O total anual de passageiros na linha de Sintra — da ordem dos 29 mi-
lhões em 1964 — não se afasta muito do movimento da linha de Cascais, que
foi de 31 milhões no mesmo ano. É certo que existe uma margem de erro no
facto de o número relativo à linha de Cascais incluir passageiros cujas viagens
não se iniciam nem terminam na capital — erro que, no entanto, deve apro-
ximar ainda mais ambos os números.

Na linha de Cascais, o número de viagens de passageiros com assinatura
tem crescido com grande rapidez nos últimos anos, não restando dúvidas de
que se trata de um fenómeno determinado pelo alargamento de algumas
zonas residenciais ao longo desta linha, Em 1964 houve 17 667 milhares de
passageiros nestas condições, o que corresponde aproximadamente a 736 mi-
lhares por mês, em cada sentido. Além do movimento diário «normal», a linha
de Cascais tem uma particularidade: o que se destina às praias da Costa
do Sol, na época estival. Na medida em que uma parte do transporte anual
é absorvida pelo movimento das praias, reduz-se a parte correspondente aos
dias úteis. Admitamos, portanto, para os domingos de Verão, uma utilização
de transporte semelhante aos dias úteis, ou mesmo superior. Isto leva
a adoptar para o cálculo do movimento nos dias úteis um divisor superior
ao empregado para a linha de Sintra: em vez de 28, escolheu-se 29 (30 daria
já a uniformidade para todos os dias do ano, o que não parece razoável).
O número diário de passageiros desembarcados será, assim, de 26 milhares.

Continuamos a não saber, tal como nos outros meios de transporte,
quantos, deste total, chegam no período da manhã, mas tentemos uma apro-
ximação, considerando metade. Esta estimativa peca, provavelmente, por de-
feito, mas este 4 em parte, compensado (ou anulado? ou excedido?) pelos
movimentos de chegada provenientes dos que vão almoçar a casa... e que
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também estão contados no movimento anual. Consideremos, portanto, 13 000
chegadas até às 10 h., de passageiros com assinaturas.

Restam-nos agora os passageiros sem assinatura: 13 022 milhares, tam-
bém em 1964. O cálculo das chegadas diárias, pelo critério anterior, dá 18 700.
Nestes, porém, está a maior parte dos que não utilizam com regularidade
diária este meio de transporte, pelo que não parece curial admitir que também
metade destes passageiros participe do afluxo matinal, tal como os assinantes.
Consideremos apenas 1/3, ou seja, cerca de 6000.

O total (19 000) aproxima-se da estimativa calculada em 2. b). Deve,
no entanto, acrescentar-se que esta estimativa repousa em bases bastante mais
frágeis que a da linha de Sintra (para a qual se sabe, ao menos, que cada
composição de duas unidades automotoras comporta 1000 passageiros) por-
quanto na linha de Cascais há maior diversidade na dimensão das composições
e o material não é uniforme. Por prudência, admitamos 18 000 chegadas.

c) Linha de Vila Franca

Quanto a esta linha, não se dispõe de quaisquer outros elementos sus-
ceptíveis de confronto com o número apurado, pelo que se aceita o cômputo
de 8000, apresentado em 2. c).

d) Travessia do Tejo (Lisboa-Cacilhas)

O Relatório da Administração-Geral do Porto de Lisboa indica para
1963 um total de 16 272 milhares de passageiros nesta travessia. Aplicando
a este número um tratamento semelhante ao que se usou em 3,. a), teremos
24 milhares de passageiros diários em cada sentido. Há, portanto, forte discre-
pância entre este número e a estimativa de cerca de 27 milhares, relativa
ao período da manhã: não só o todo nunca pode ser inferior a qualquer das
suas partes, mas existe movimento de chegada durante todo o dia, e não só
naquele período. Se as chegadas até às 10 h. representassem, tal como se
admitiu para a linha de Sintra, metade do movimento diário neste sentido,
teríamos apenas 12 000 chegadas — o que se afigura muito aquém da reali-
dade, em face do conhecimento empírico que existe quanto a este movimento.
Sem pretender forçar uma comparação, acrescentemos que a população, quer
total quer activa, de Almada, Baixa da Banheira e Cova da Piedade é superior
à da Amadora e Queluz reunidas (58,9 contra 51,0 milhares na população
total; 22,0 contra 20,6 na activa).

Podemos também supor — uma vez mais empiricamente — que o trans-
porte fluvial, com as respectivas ligações terminais, seja mais moroso, redu-
zindo-se por isso o número diário de deslocações de cada passageiro (por
exemplo: menor percentagem dos que vão almoçar a casa). Isto corresponderia
a uma acumulação maior de passageiros nas horas de ponta, relativamente
ao movimento diário total.

Admitindo um valor intermédio entre as estimativas de 12 e 27 milhares,
fixemo-nos em 19 milhares como número mais aproximado.

e) Travessia do Tejo (outras carreiras)

Segundo o citado relatório da A. G. P. L., o restante movimento de tra-
vessia do Tejo em 1963 foi de 9162 milhares de passageiros. Parte apreciável
deste movimento destina-se, porém, às ligações ferroviárias com o Sul do País
e ao movimento das praias. Consideremos apenas 60 % como participante
do afluxo diário à capital, ou seja, 5497 milhares; estabelecendo proporção
com o resultado anterior da travessia Lisboa-Cacilhas, obtemos 8 mil desem-
barques diários no período que nos interessa.



f) Transportes de autocarro e de automóvel

Apesar de não se dispor de quaisquer dados sobre este movimento, não
é lícito ignorar que alguns milhares de pessoas vêm diariamente para as suas
ocupações em Lisboa utilizando meios de transporte rodoviários. A pergunta
contínua, no entanto, a ser a mesma: quantos milhares?

A partir do último Censo e da estatística dos veículos em circulação,
é possível afirmar que em 1960 o número de veículos automóveis do distrito
de Lisboa correspondia a cerca de 17 % do número de famílias deste mesmo
distrito,. À escala da cidade e do aglomerado suburbano esta percentagem é
certamente maior, mas existem factores que compensam, pelo menos em parte,
esta diferença. Admitamos, pois, 17 % e tomemos esta percentagem como apli-
cável à zona suburbana. Se a proporção entre o número de famílias que não
dispõem de viatura própria e o daquelas que dispõem se mantivesse também
entre o número de pessoas que utilizam os transportes colectivos na sua vinda
diária para a capital (excluindo o tráfego fluvial) e o das que se servem
dos seus automóveis para o mesmo fim, teríamos cerca de 10 000 pessoas
nestas condições. Dado, porém, que uma parte das pessoas que possuem via-
turas as não utilizam diariamente, admitamos apenas 7000 \

Quanto aos transportes de autocarro, não se dispõe de qualquer número
plausível. Trata-se, sobretudo, das carreiras que entram em Lisboa pela
estrada de Benfica e pela calçada de Carriche. Admitamos 5000 pessoas nestas
condições.

FONTES DO QUADRO XII (ANEXO II):

X Recenseamento Geral da População: Tomo II, Quadro 1, para as colu-
nas (3) e (5); Tomo VI (Condições de Habitação dos Agregados Domésticos) :
Quadro 1, para as colunas (2) e (4) a (8); Quadro 3, para a coluna (9);
Quadro 5 e Instituto Nacional de Estatística, para as colunas (10) e (11);
Quadros 6 e 7, para as colunas (12) a (15).

1 Num recenseamento do tráfego rodoviário efectuado em 1956 apurou-se que o numera
total diário de entradas e saídas da capital pelas suas cinco estradas de acesso (excluindo,
portanto, a travessia do rio) era, então, da ordem dos 35 milhares de veículos — Vd. J. Canto
MONIZ — Estudo do tráfego rodoviário para a ligação entre as duas margens do Tejo em
Lisboa, J. A. das Estradas, Lisboa, 1957, pág. 31.
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