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Desenvolvimento
e urbanismo no
Arquipélago da Madeira *
A estrutura socio-económica do Arquipélago da Madeira apresenta
características
muito nítidas de subdesenvolvimento, que o
contraste entre a cidade — o Funchal — e o
campo — o resto da Ilha — ainda mais acentua. Mas a dinamização dos sectores susceptíveis de maior progresso, entre os quais se
devem destacar o turismo e algumas indústrias, continuará a provocam a concentração
urbana da população» O planeamento urbano
conta-se, por isso, entre as tarefas prioritárias que devem, acompanhar quaisquer iniciativas para a promoção do desenvolvimento
na região madeirense.

1.

Introdução

1.1. O urbanismo: uma característica do desenvolvimento
O crescimento urbano é fenómeno geral. Ele representa uma
característica do desenvolvimento de qualquer povo. Passar a viver
em aglomerados de dimensão tal que se traduza em vantagens
colectivas — poder dispor de água corrente, de saneamento, de
escolas e serviços de saúde, ter mais fácil acesso à cultura e às
* O presente trabalho teve origem numa palestra intitulada «Habitação
e Urbanismo no Funchal», pronunciada na Câmara Municipal do Funchal
em 8 de Janeiro de 1969 e integrada no Colóquio de Urbanismo que teve
lugar naquela cidade.
O texto actual resultou de profundas alterações ao texto da palestra,
desde a inclusão da maior parte dos dados estatísticos até ao desenvolvimento
de muitos aspectos que na palestra não haviam sido tratados.
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distracções — eis o progresso que o aglomerado representa sobre
a dispersão característica do meio rural.
Ã escala mundial, perto de 1/3 da população vive em zonas
urbanas de todas as dimensões, mas nos países mais desenvolvidos a população urbana chega a representar 70 a 80 % da total.
Calcula-se que 1/6 da população mundial vive em cidades com
mais de 100000 habitantes —1/6 que passará a 1/2 antes do
fim deste século, se o actual índice de crescimento se mantiver.
A expansão urbana não se tem feito sem desequilíbrios e sem
sofrimentos. As necessidades de habitação nas zonas urbanas
crescem quase sempre mais depressa do que a construção de casas.
Mas esta construção é ainda um aspecto parcial do problema. Não
se devem implantar habitações sem que o solo que as recebe seja
apto e esteja preparado para isso, isto é, urbanizado. Fazer casas
sem pensar que elas devem vir a formar ruas e praças, por onde
terão de circular pessoas e veículos; sem deixar assinalado' o local
da escola, do posto de saúde, da creche, da zona comercial, do
cinema, precisamente com a dimensão exigida pelo número de
fogos que estão a ser feitos ou virão a sê-lo num futuro previsível;
sem reparar se a geografia condenou o local da construção a sismos violentos ou a inundações catastróficas, mesmo que só se
verifiquem uma ou duas vezes em cada geração; sem atender à
proximidade dos locais de emprego ou de zonas insalubres, à sua
integração nas vias de comunicação do país, à necessidade de
preservar quanto possível a paisagem ou os valores culturais que
o homem lhe acrescentou... construir habitações sem atender a
estes e outros condicionalismos, é um dos piores serviços que
se podem prestar ao mundo em que vivemos — e uma pesada hipoteca deixada para o futuro.
Envolvendo o problema do crescimento urbano há, portanto,
o problema do planeamento. Condicionar a construção de habitações a um conjunto de regras que permitam tirar o melhor resultado da utilização do solo onde elas são implantadas —eis o
princípio fundamental a respeitar para que o crescimento dos aglomerados se não faça de maneira a criar mais problemas do que
aqueles que procura resolver.
1.2. Desenvolvimento e urbanismo — problemas madeirenses
Nos últimos cinquenta anos, a população do concelho do Funchal — onde se concentra a maior parte da população urbana da
Ilha da Madeira — duplicou: com 50 milhares em 1911, atinge
actualmente a ordem dos 100 mil, para mais e não para menos,
isto é, 1/3 da população insular total.
Mas este crescimento processou-se, do ponto de vista urbano,
como resultado de adições sucessivas, ao sabor do acaso, isto é,
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sem obedecer a qualquer planeamento. Em consequência disso,
depara-se actualmente com uma situação que é urgente remediar,
devendo criar-se simultaneamente as condições para que a expansão futura se processe em termos aceitáveis.
Esta expansão será determinada pela evolução sócio-económica. O fraco desenvolvimento actual do Arquipélago obriga a prever alterações profundas, quer na actividade económica, quer nos
indicadores demográficos, culturais e outros.
Para que se compreenda o crescimento do Funchal há que ter,
portanto, presentes os múltiplos aspectos sócio-económicos da
Ilha. Estes aspectos são ainda mais importantes» de considerar
quando se pensa, não no passado, mas no futuro.
Que caminhos estarão reservados à economia madeirense?
Como poderá processar-se aqui o desenvolvimento? Quais as suas
consequências para o crescimento urbano? E qual a posição a assumir pelo Funchal no futuro do Arquipélago?
Debrucemo-nos um pouco sobre os factores de ordem geral
que condicionam toda esta problemática.
2. Alguns aspectos da economia madeirense

A população do Arquipélago foi multiplicada por 2,5 nos últimos cem anos: era 1864 rondava os 110 milhares, em 1960 atingiu
269 milhares.
População
QUADRO I
Anos

População

Densidade/Km2

1864
1900
1950
l%0

lliO 468
150 343
269 769
2G8 937

138,6
188,6
338,5
337,4

FONTE: X Recenseamento Geral da População, I.N.E.,
Tomo I, Vol. 1.°, Quadros 2 e 3.

Natalidade mais elevada que a do Continente (taxa de 28 contra 21, por mil habitantes, em 1967), mortalidade idêntica (10,2
em ambos os casos), emigração que não absorve o total dos excedentes da população, — eis os factores que têm determinado o
aumento' demográfico, aumento que, diga-se de passagem, se não
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registou já no último Censo: em 1960, foram contadas menos
pessoas do que dez anos antes.
Sabe-se quanto é elevada a densidade populacional no Arquipélago.
A superfície total limita-se a 797 Km2 (dos quais 741 correspondem à Ilha da Madeira), o que equivale a menos de 1% da
superfície do Continente, ou pouco mais de 1/10 do distrito de
Évora.
Como a terra não cresce, a densidade passou de 139 pessoas
por Km2 em 1864 para 337 em 1960. Esta última corresponde
a quase duas vezes e meia a densidade dos Açores e mais de
três vezes e meia a do Continente. Mas a realidade ainda se afasta
muito destas médias, tendo em conta a reduzida parcela do território insiular que é susceptível de aproveitamento agrícola: por
exemplo, na zona de Ribeira Brava foram atingidas, segundo se
lê em relatório oficial, densidades superiores a 1600 habitantes.
A distribuição da população pelo território é muito irregular.
Em cada cinco madeirenses, quatro vivem na metade sul da Ilha,
apenas um na metade norte. Com efeito, nos concelhos; que dão
para a costa sul — e que na maior parte dos casos vão até cerca
de metade da largura da Ilha — aglomeram-se 213 milhares de
pessoas, contra 54 milhares nos da costa norte. Factores geográficos decisivos fazem com que a circulação no sul da Ilha tome
grande primazia sobre o atravessamento do interior, extremamente pobre e acidentado, dificultando o desenvolvimento das
povoações do norte, cujo isolamento é manifesto. Também o clima
é mais propício à agricultura nas vertentes sul, havendo culturas
importantes, como a da banana, que só aí se desenvolvem convenientemente.
Com uma superfície agrícola muito reduzida em relação
à área total da Ilha (pouco mais de 1/10) e extraordinariamente
dividida (mais de 27 000 explorações, das quais apenas 8 milhares
formando um todo contínuo), a agricultura madeirense absorve
em precárias condições cerca de metade da população activa
insular.
Por outro lado, o próprio regime de exploração da propriedade agrícola merece sérios reparos.
Ê o caso do contrato de
colónia, já extinto em certas zonas1.

1
Na colónia, a terra pertence ao proprietário (senhorio) e as benfeitorias
ao cultivador (colono). Os produtos são partilhados entre ambos, geralmente
em partes iguais. A duração é por tempo indeterminado, mas somente o senhorio pode rescindir o contrato. O colono não pode fazê-lo, ficando no entanto
sujeito a ser despedido no fim de qualquer ano agrícola, mediante indemni-

m

Explorações agrícolas segundo a dimensão
(1965)

QUADRO II
Distrito

Concelho do Funchal

Extensão das explorações
N.° de explo- Área (ha) N.° de explo- Área (ha)
rações
rações

menos de 0,2 ha
de 0,2 a menos de 0,5 ha
de 0,5 a menos de 1 ha ..
1 ha e mais
Total

15.219
7173
3 389
1360

1193
2 272
2 328
2 356

4 033
790
324
178

225
241
220
448

27 141

8149

5 325

1134

FONTE: Recenseamento das explorações agrícolas das Ilhas Adjacentes, I.N.E., 1965,
Quadro 7.

A produção agrícola ressente-se de tudo isto.
A produtividade das culturas, que o clima favorece, não chega
para compensar as deficiências da exploração agrícola: dimensão
ínfima, técnica rudimentar, comercialização defeituosa. É fácil a
qualquer pessoa aperceber-se da irregularidade qualitativa dos
produtos à venda, sobretudo das frutas, resultado de uma produção
pulverizada. A passagem atenta pelo mercado do Funchal é um
exercício elucidativo para desfazer ilusões sobre a produção agrícola madeirense e as suas possibilidades de projecção exterior.
Com duas anoneiras num quintal, três laranjeiras noutro, e assim
zação das benfeitorias (Vd. Dicionário de Economia, Ed. Livros Horizonte —
«Colónia» e fontes bibliográficas citadas.
Sobre os argumentos invocados contra esta forma de exploração da
terra, vejamos o que diz o Prof. Henrique de BARROS (Economia Agrária,
Vol. III, p, 703):
«Ê, em primeiro lugar, uma forma de exploração que coloca o cultivador
numa situação de dependência excessiva, quase
de sujeição, perante o proprietário. Depois, tudo indica ser demasiado1 oneroso o sistema de meação.
Por último, embora a colónia tivesse sido a base sobre a qual assentou a obra
ingente e portentosa da transformação fundiária da Madeira, pode ter-se
por certo que, na actualidade, e para as benfeitorias que mais recomendáveis
se tornam, o regime é adverso à respectiva realização e, portanto, prejudicial».
O Decreto-Lei n.° 47 937, de 15 de Setembro de 1967, proibiu para o
futuro os contratos de colónia, continuando porém a subsistir os que se
encontravam em vigor.
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por diante — tudo isto nas qualidades mais diversas—, como
é possível tentar a conquista de mercados externos? Por isso,
apenas a banana consegue impor-se no Continente e, às vezes-,
com dificuldades.
A especialização dos produtores até ao limite do possível,
a comercialização racional dos produtos (calibragem, classificação,
embalagem, conquista de mercados, etc.) são exigências que o produtor isolado não pode satisfazer. Provavelmente, só a formação
de cooperativas agrícolas poderia minorar os inconvenientes
apontados.
A preponderância das ocupações no sector primário está bem
patente na distribuição percentual da população activa pelos, sectores de actividade.
População activa, por sectores de actividade
(1960)

QUADRO III
Sectores de actividade

%

Agricultura, silvicultura, caça e pesca 43 439
Indústrias e construção
17 949
20 882
Comércio e serviços
TOTAL

82 270

53
22
25
100

FONTE: X Recenseamento Geral da População, I N.E.,

Tomo V, Vol. 2.«, Quadro 4.

Assim, ao sector primário pertence mais de metade (53%)
da população activa madeirense — percentagem superior à do Continente, que se situa em 42'%.
l ij*l* l
' < ' :' . li.
O traço mais significativo fornecido pelo Quadro III é a baixa
percentagem de ocupações nas indústrias. Quanto à posição do
sector terciário, com 25 %, isto é, acima da actividade industrial,
há a notar que se trata em grande parte de ocupações pouco qualificadas, como se deduz do panorama geral da economia madeirense. Com efeito, o próprio conteúdo do sector terciário assume
significados muito diversos, consoante o grau de desenvolvimento
das regiões consideradas.
São poucas as ocupações na indústria, actividade que escasseia e de que a parte mais representativa é de carácter artesanal:
1/5 do valor da produção industrial corresponde à indústria dos
bordados. O resto da população dedica-se às actividades terciárias
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1

PORTO MONIZ

3
Divisão concelhia
Aproveitamentos hidroagrícoias
Perímetros florestais

Figura 1 (Vd. nota mi pág. seguinte)

B

10 000 habitantes

^

Zonas de desenvolvimento turística
propostas no Relatório de base
do Plano

(comércio, transportes, turismo, etc.) que se localizam sobretudo
no Funchal.
Actividade industrial
(1964)
QUADRO IV
Distrito
Principais indústrias

Bordados
Moagem (espoadas)
Açúcar
Vinhos licorosos
Panificação
Outras
TOTAL
FONTE: Inquérito Industrial
Quadros 1 e segs.

Concelhc> do Funchal

Pessoal
(n.o)

Produção
(contos)

Pessoal
(n.°)

Produção
(contos)

2 956
1-62
474
199
402
5 269

77 492
43 418
31143
26 746
18167
166.544

2 956
154
474
246
4 236

77 492
41 664
31143
26 746
12 220
129 788

9 462

363 510

8 265

319 053

199

(Arquipélago da Madeira) — 1.° Sem. 1964, I.N.E.,

Das cinco indústrias principais, que se indicam no Quadro IV,
apenas os bordados e os vinhos licorosos têm projecção externa.
Mas os bordados são sobretudo, como se disse, uma actividade
artesanal e os vinhos uma produção complementar da agricultura.
A inclusão da panificação para preencher o quinto lugar das
principais indústrias é suficientemente elucidativa quanto às restantes.
Apenas algumas palavras sobre o tema «turismo». Não é possível omiti-lo quando se fala da Madeira.
Figura 1 — ND mapa junto pode observar-se a distribuição da população
madeirense pelos concelho® em que a Ilha está dividida, e o seu nítido predomínio nos da costa sul.
A área coberta pelos aproveitamentos hidroagrícolas dá uma imagem*
embora muito incompleta (por exemplo, quanto à exclusão do concelho) do
Funchal)* sobre a localização das explorações agrícolas: as vertentes ao redor
da Ilha 1ei os vales sulcados pelas ribeiras.
Os locais a valorizar turisticamente distribuem-se pelas zonas costeiras
e pelos pontos de altitude* aproveitando as possibilidades florestais da montanha.
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O turismo é uma das grandes esperanças do desenvolvimento

do Arquipélago. Não é ainda, ao contrário do que às vezes se supõe, uma grande realidade 2.
Apenas 5 % do movimento turístico da Metrópole (em número
de dormidas) correspondem à Madeira. Mas o desequilíbrio a favor
do Funchal também neste sector se verifica com agudeza: 87%
da capacidade de alojamento (hotéis e pensões) concentram-se
no Funchal; 13% cobrem o resto do Arquipélago. A cidade tem,
portanto, polarizado a maior parte do turismo madeirense, se bem
que a sua extensão a todo o território pudesse revelar-se benéfica
para um desenvolvimento equilibrado,
do qual, em última análise,
também o Funchal viria a beneficiar3.
Capacidade hoteleira
QUADRO V
N.° de instalações e capacidade,
no distrito

N.° de hotéis e pensões
dos quais na cidade

N.s de quartos (total)

dos quais na cidade

1960

1963

20
17
712
637

43
33
1456
1287

FONTE: Guias hoteleiros do Comissariado do Turismo.

De qualquer modo, as incidências do desenvolvimento turístico que se deseja, sobre a expansão da cidade, não suscitam dúvidas: novos hotéis, restaurantes, serviços de transportes, etc,
hão-de criar maior número de empregos no Funchal, atraindo
assim mais população e obrigando a intensificar a construção de
habitações.
E torna-se evidente que não é uma estrutura urbana rudimentar que poderá servir de base a uma cidade com vida turística
intensa. Os turistas têm as suas exigências, que temos de respeitar
se queremos que nos dêem a sua preferência.
2
Basta comparar com o exemplo das Canárias, onde a capacidade hoteleira anda por 30 000 camas, cerca de 15 vezes a da Madeira. (Entrevista
do Presidente da Câmara Municipal do Funchal ao jornal «Comércio do Funchal»—-15
de Out. de 1967).
3
É sintomático o que se passa com as excursões promovidas no Funchal
por alguns hotéis: quando a extensão da excursão é tal que abrange a hora
do almoço, vai acompanhada por farnel, o que retira aos locais de passagem
(nomeadamente S. Vicente e Porto Moniz) a possibilidade de fornecerem
refeições.
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Ô fraco desenvolvimento do Arquipélago patenteia-se naá
suas relações comerciais com o exterior, das quais o movimento
de cabotagem com o Continente nos dá uma imagem expressiva.
As mercadorias vindas da Madeira para o Continente correspondem, em peso, a não mais de 1/3 das que para lá se dirigem.
A sua variedade é muito limitada: as bananas abrangem 3/4 da
tonelagem desembarcada no Continente. Conquanto o confronto
em valores fosse mais interessante, o das tonelagens permite
chegar a esta conclusão importante: há desequilíbrio acentuado
na utilização dos transportes (relação de 3 para 1 entre a ida
e a volta), que se vai reflectir desfavoravelmente no custo dos
fretes.
A produção susceptível de comercialização com o exterior
é pouco diversificada. As bananas, os vinhos e os bordados que
saem do Arquipélago não ultrapassam 200 milhares de contos.
Esta verba e as receitas do turismo constituem as principais
fontes de recursos para a aquisição de tudo aquilo que 4a Lha não
produz, mas que lhe é indispensável à vida quotidiana .
Bem necessária se torna, portanto, a diversificação da produção, que permita não só satisfazer em maior escala o consumo
interno, como contribuir para melhorar a capacidade de troca
com outros territórios.
A situação de subdesenvolvimento é mais facilmente observável no aspecto puramente económico, para o qual os indicadores
são mais fáceis de obter, nomeadamente através das estatísticas
oficiais. Mas a estrutura social confirma também em larga medida essa mesma situação.
Um dos aspectos que mais saltam à vista, além do forte contraste cidade-campo, de que adiante se falará, é o predomínio das
situações de dependência económica demasiada, que instituições
e hábitos muito antigos (como é o caso da colónia) contribuem
para agravar.
Assim, num território onde a pulverização das explorações
agrícolas é da ordem que se indicou, no qual portanto se esperaria
encontrar uma população activa agrícola com forte percentagem
de «isolados», verifica-se que 3/4 desta população são constituídos
por «trabaJlhadores por conta de outrem». Esta proporção está
em flagrante desacordo com uma estrutura minifundiária.

4
Não se deve esquecer que estas considerações são feitas em termos
de análise regional, mas de uma região cuja distância ao Continente cria
problemas específicos.
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Composição social da população activa do sector primário
(1960)
QUADRO VI
Agricultura
Categorias

Pesca
Distrito do Funchal

Distrito do Funchal

Contin.

Contin.
N.o

489
Patrões
Isolados
6 177
Trabalhadores por conta
de outrem
30 400
Familiares e outros
3 757
TOTAL
FONTE: Estatísticas

40 823

N.o

<%>

<%>

1,2
15,1

5,9
21,2

7
199

0,3
7,6

2,3
10,5

74,5
9,2

59,4
13,5

2 404
6

91,9
0,2

85,3
1,9

100,0

100,0

2 616

100,0

100,0

Agrícolas e Alimentares — I.N.E.,

1966, Quadros 8 e 138

Estabelecendo a comparação com o Continente, vê-se que a
percentagem de «trabalhadores por conta de outrem» na Madeira
(74,5%) está mais próxima das percentagens dos distritos de
Santarém (76,8), Setúbal (86,1), Beja (86,1) ou Portalegre (88,8),
do que das percentagens referentes às regiões nortenhas — 20,5
em Viana do Castelo, 35,6 em Braga, 42,5 no Porto — apesar da
agricultura madeirense se assemelhar muito mais à do Minho
que à do Alentejo. Na Madeira, a exploração da terra está muito
mais dividida do que a sua posse.
A escassez de terra cultivável, além de um mal em si própria, originou outro®, ao criar sistemas de exploração demasiadamente onerosos para o cultivador. Um exemplo? A repartição das
colheitas entre proprietário e rendeiro, tantas vezes feita em
partes iguais.
E o mesmo acontece na pesca. Numa actividade piscatória
que se pode dizer artesanal, mais de 9/io dos pescadores são também «trabalhadores por conta de outrem».
Por vezes, certas situações de sujeição chegam a atingir
aspectos extra-profissionais da vida do trabalhador da terra,
comportando-se como resistências ao progresso dos indivíduos
e das famílias. É o caso das benfeitorias em habitações construídas sobre chão alheio, que podem ser impedidas pelo senhorio.
Estruturas, mentalidades, níveis culturais — tudo aspectos
a ter presentes para a correcta interpretação da economia madeirense.
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3.

Para o desenvolvimento económico da Madeira

A estrutura económica madeirense, da qual se apresentaram
alguns dados mais salientes, necessita de alterações profundas,
com vista à intensificação do desenvolvimento. As providências
aconselháveis (ou, pelo menos, aconselhadas) cobrem, como é
natural, diversos sectores de actividade.
As maiores atenções voltam-se agora para o turismo: «principal linha de estratégia de desenvolvimento da região», segundo
a expressão utilizada no III Plano de Fomento.
O crescimento do Funchal, devidamente estruturado, surge
aqui, não já como consequência do desenvolvimento, mas como
sua condição, visto se considerar como apoio indispensável a uma
actividade económica fundamental: o turismo.
Mas o problema turístico tem que ser posto em termos mais
amplos: há que defender o turismo da Madeira, e não só o turismo do Funchal. Com efeito, a riqueza turística da Ilha, que
é a paisagem, só se mostra a quem sai da cidade. Um plano de
desenvolvimento turístico não pode deixar de incluir a valorização dos diversos pontos de apoio disseminados pelos locais de maior
interesse, por forma que os benefícios derivados desta actividade
passem a distribuir-se mais equitativamente por todo o território insular, sem esquecer a Ilha de Porto Santo, cujas praias poderiam preencher uma lacuna grave para o turismo: a ausência
de praias na Ilha da Madeira.
Para isso, porém, é indispensável que exista (e funcione)
um 5plano de desenvolvimento turístico, o que ainda não acontece .
Deve também sublinhar-se, a propósito, a influência decisiva
dos transportes: as ligações aéreas com o Arquipélago não estão
ainda em condições de corresponder ao volume de passageiros
que um desenvolvimento turístico muito intenso pressupõe; e, embora com características diferentes, outro tanto se passa com
os transportes marítimos.
Quanto às restantes actividades, o interesse converge, em
primeiro lugar, para a agricultura. O clima favorece algumas culturas, tradicionalmente conhecidas, tais como a banana, a cana
sacarina e a vinha, que, podem vir a ser melhoradas e intensifi5
POT agora, apenas existe o Relatório de Base do Plano para o Desenvolvimento do Turismo na, Ilha da Madeira, da autoria do arquitíecto Teixeira GUERRA. Neste Relatório propoem-se algumas áreas de desenvolvimento
turístico, das quais se destacam, além da área compreendida entre o Funchal
e Câmara de Lobos, os seguintes pontos, que podem ser localizados na Figura 1: Porto Moniz, Rabaçal, Ribeira Brava, Monte, Ribeiro Frio, Santo da
Serra, Caniçal, Machico e Garajau.
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cadas. É também muito necessário que se desenvolva a produção de géneros frescos, tais como outras frutas, lacticínios, produtos hortícolas e flores, para exportação e para consumo local,
tendo em conta o abastecimento da população madeirense e o
aumento de procura que há-de derivar do incremento turístico.
Uma das orientações a seguir consistirá, portanto, em «corrigir as deficiências estruturais verificadas nas 6actividades do
sector primário, com maior relevo na agricultura» . Não se deve,
porém, minimizar os escolhos que hão-de ser encontrados para
se proceder a uma correcção conveniente. A pressão demográfica
elevadíssima faz com que a terra atinja preços muito superiores
ao seu valor real, se admitirmos como dado normal da exploração
agrícola um nível de remuneração do trabalho que ultrapasse o
baixíssimo nível actual. Talvez o desenvolvimento' de uma rede
de cooperativas agrícolas pudesse servir de paliativo a alguns
males mais em evidência, nomeadamente quanto à comercialização dos produtos. Mas o elevado valor atribuído a qualquer
parcela de terreno cultivável constitui um obstáculo muito sério
para uma reestruturação agrária que se pretenda fazer nos moldes tradicionais, o que, aliás, também acontece em relação a qualqued outra utilização do solo — por exemplo, a expansão urbana.
Um outro caminho a seguir é, portanto, tentar rarefazer a
população que vive da agricultura, fomentando outras actividades
que passem a absorver uma parte da mão-de-obra agrícola; e,
assim, «considerar como urgente a modernização das indústrias
tradicionais e a criação
de novas indústrias de maior dinamismo
que as existentes» 7.
Não se descortina à primeira vista quais as indústrias dinâmicas mais aconselháveis neste meio insular, com um mercado
interno tão limitado, mas isto só significa que é necessário procurá-las. Quanto às indústrias tradicionais, as recomendações do
Plano destacam a actividade pesqueira e o artesanato. Sem menosprezar a primeira, que é voz corrente ser susceptível de grande
incremento, (nomeadamente, quanto ao atum) ocupemo-nos um
pouco do segundo.
A chamada indústria dos bordados é o que de mais importante se encontra na produção artesanal madeirense. Com efeito,
as condições em que esta actividade se exerce têm muito mais
de artesanal do que de industrial.
O que principalmente caracteriza o bordado da Madeira é,
além do seu estilo próprio e da sua perfeição, a elevadíssima
quantidade de trabalho incorporada num produto cujo preço está
muito abaixo do valor que esse trabalho deveria representar.
6
e 7 / / / Piano de Fomenta para 1968-1978, Imprensa Nacional, Lisboa,
Vol. II, pp. '650 e 051.
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Isto só é possível em virtude do salário irrisório das bocrdadieiras,
mais patente ainda quando se trata de trabalho domiciliário: à
volta de 60 escudos semanais
para uma bordadeira que trabalhe
em casa, com rapidez8. Perante uma situação destas não há paliativos possíveis, porque o que está em causa é toda a concepção da
indústria tal como ela existe actualmente.
Sem pretender encontrar «receitas» para um problema muito
complicado e que exige estudo sério, parece que dois caminhos
estão por explorar: por um lado, reduzir a participação do trabalho manual, mediante a inclusão de uma parte de trabalho mecânico, — como fazem os países nossos concorrentes—, o que, a
ser possível, consentiria uma remuneração mais! elevada para o
bordado; por outro, criar padrões artísticos de bordado adaptados
não só aos novos processos tecnológicos mas também à evolução
do gosto dos consumidores, que já não é o mesmo da época do
romantismo9. Não estará bem lembrar aqui o exemplo do artesanato nórdico, com uma projecção mundial que não cessa de crescer?
Mais industrial que artesanal, o chamado «estilo nórdico» responde, pelas suas características estéticas e funcionais, a uma
procura actual muito generalizada. Mas o mesmo não se pode
dizer da toalha madeirense quase-só-bordado, em que o tecido
praticamente desapareceu... A colaboração de artistas plásticos
deveria ter importante papel a desempenhar para uma revitalização séria do bordado madeirense.
O artesanato pode também tentar outras vias. Assim como
nasceram os bordados e as vergas, poderão surgir outras produções em que a arte e a tecnologia se encontrem associadas. Mas
conviria então tentar formas de artesanato cooperativo, já que
as actividades! deste género não são geralmente tão rentáveis
que possam alimentar vários escalões intermediários, sem graves
prejuízos para o nível de remuneração do trabalho.
4. O crescimento urbano: o caso do Funchal
A observação da vida económica leva a concluir ser muito
elevada a concentração das actividades, da riqueza e do poder
de decisão na cidade do Funchal. O resto do Arquipélago é extremamente dependente, sob todos os aspectos, da capital do distrito.
Para as actividades não-agrícolas é o Funchal que conta
com as posições significativas. Assim, em cerca de 363 milhares
de contos, que foi o valor da produção das indústrias madeirenses
em 1964, corresponderam 319 milhares (87%) ao concelho do
8
9

Informação colhida no Funchal, por mais de uma via.
Uma certa evolução neste sentido tem-se operado, por exemplo, na
ourivesaria portuguesa.
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Funchal; de 9500 pessoas ocupadas nessas actividades, 8300 localizavam-se naquele concelho.
Estas comparações podem, no entanto, ser acrescentadas de
outras, igualmente
esclarecedoras, por exemplo, sob o ponto de
vista fiscal: 2/3 da contribuição predial do distrito e mais de 3/4
da contribuição industrial são pagos pelo referido concelho.
É também no Funchal que se concentram o escol cultural e as
actividades culturais, como é lá que se encontram as melhores
oportunidades de emprego, de negócio ou de influência. E, em
suma, para lá se dirige a maior parte des rendimentos gerados
na Ilha ou por ela recebidos.
Não admira, por isso, que o Funchal exerça uma atracção, qut
com o tempo se acentua, sobre o restante território insular, a
qual se traduz, do ponto de vista demográfico, pelo afluxo da
população à cidade. Esta atracção é reforçada pela repulsão das
zonas rurais, em virtude não só das condições de exploração da
terra, como da elevada densidade populacional, superior à que
a terra permite alimentar. «A repulsão da população — diz-se no
projecto do actual Plano de Fomento — atinge no meio rural
intensidade superior à do Continente». (Acrescente-se,10 entre parêntesis, que a do Continente é já bastante elevada) .
Distribuição concelhia da população
(1960)
QUADRO VII
Concelhos

Calheta
Câmara de Lobos
Funchal
Machico
Ponta do Sol
Porto Moniz
Porto Santo
Ribeira Brava
Santa Cruz
Santana
S. Vicente
TOTAL

População

Densidade/km2

21799
29 759
98 113
21 606
13 829
5 917
3 505
19 7Í93
29 042
13 971
11603

188
571
1272
315
320
74
83
308
3156
151
147

268 937

337

FONTE: X Recenseamento Geral da População, I.N.E.,
Tomo I, vol. 1.°, Quadros 2 e 3.
10
Vd. sobre este aspecto, Alberto de ALARCÃO, «Êxodo rural e atracção
urbana no Continente», in Análise Social, n.° 7-8, 2.° sem. de 1964.
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Embora estes números não traduzam a amplitude do fenómeno, vale a pena sublinhar que enquanto no período de 1911 a
1940 (29 anos) apenas 3 freguesias do distrito registaram diminuições da população, no total de 400 pessoas, entre 1940 e 1960
(20 anos apenas), tais diminuições atingiram 21 freguesias e
traduziram-se por uma baixa global superior a 6500 pessoas, sendo
agora sensíveis à escala concelhia: nos concelhos de Calheta, Ponta
do Sol, Porto Moniz e Santana, houve baixas de população entre
os dois últimos Censos. A aceleração do fenómeno é, portanto,
manifesta, pela acção conjugada da emigração e do afluxo à cidade. Mas deixemos a emigração, que está fora doi nosso tema
e prestemos atenção ao crescimento da população urbana.
Em 758 aglomerados populacionais da Madeira, mais de 600
têm população inferior a 500 habitantes; e apenas 3 contam de
2000 a 5000.

Distribuição da população segundo o número de habitantes dos lugares
(1960)
QUADRO VIII
Distrito
Número de habitantes
dos lugares

menos de 100
de 100 a 199
de 200 a 999
de 1000 a 1999
de 2 000 a 4 999
de 5 000 e mais
TOTAL

...

Concelho do Funchal
N.o de
lugares

População

9 757
30 793
145 493
28 912
10 294
43 301

11
28
75
11

721
4199
36 581
13 283

1

43 301

268 550

126

98 085

N.o de
lugares

População

163
216
352
23
3
1
758

FONTE: X Recenseamento Geral da População, Tomo I, Vol. 2.°, Quadro 2.

Acima de 5000, só a cidade do Funchal, com cerca de 43
milhares, e em crescimento contínuo. Este salto é mais um sinal
do contraste existente entre o Funchal e o meio rural restante.
Mas há que acrescentar ainda, para melhor exprimir a dimensão
da cidade, a respectiva área suburbana, de expansão mais rápida
do que a própria cidade, a qual, fazendo igualmente parte do concelho, eleva a população deste à já citada cifra dos 100 milhares.
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Este crescimento vai, sem dúvida, prosseguir, mesmo que
uma política de equilíbrio venha a fomentar o desenvolvimento de
outros aglomerados populacionais. É a própria economia que o
impulsiona. E uma agricultura superpovoada que dispensa braços,
a favor de actividades, próprias de zonas urbanas: as indústrias
e os serviços.
O crescimento recente do Funchal tem incidido sobretudo nas
freguesias periféricas da cidade, hoje alargada, de facto, por
força desse crescimento: as freguesias de S. Martinho, Santo António, S. Roque, Monte, Imaculado Coração de Maria e S. Gonçalo
(cuja localização se pode ver na Figura 2) contribuíram com 3/5
do aumento da população do concelho registado nos últimos 50
anos.
Esta forma de crescimento da cidade reveste-se de aspectos
específicos e veio criar problemas de um novo estilo. Enquanto
a antiga cidade tem estrutura caracterizada pelo predomínio
de zonas urbanas contínuas, formando bairros com as suas características próprias, as habitações surgidas posteriormente destacam-se pela sua dispersão, interpenetrando-se as habitações com
as terras de cultura. De tal modo que o concelho do Funchal,
sendo o mais urbanizado, é também, um tanto paradoxalmente,
um dos mais agrícolas. Na cultura da banana, da cana sacarina,
da vinha, das árvores de fruto, o concelho do Funchal tem maior
número de explorações
agrícolas
do que qualquer outro concelho
1
1
madeirense — entre
/e
/
do
total, posição que no caso da
ã
4
banana sobe a 2/5 das explorações existentes, abrangendo mais
de metade da área consagrada a esta cultura.
Economia simultaneamente rural e urbana, esta dos arrabaldes da cidade. Estilo de vida de uma população que já desistiu
de viver exclusivamente da terra, mas se lhe mantém fiel como
actividade subsidiária. O panorama que se oferece a quem sobe
ao Pico dos Barcelos mostra a extensão deste dualismo. Há muitas famílias que vão buscar uma parte dos seus réditos à cultura
intensiva (em que o madeirense é exímio) de pequenos quintais.
Contribuem para isso, sem dúvida, o baixo nível de vida que é
característico da maior parte da população, a fertilidade do solo
e a amenidade do clima.
Mas estas casas soltas, por entre poios de bananeiras, por
vezes mesmo «camufladas» sob trepadeiras de vinhas e pimpinelas, geram problemas de muito difícil solução: vias de comunicação, (o Funchal tem cerca de 300 km de rede viária, cuja
conservação é um problema sério), meios de transporte, abastecimento de água e de electricidade, esgotos, escolas, etc. — como
atender a estas necessidades fundamentais, em face de uma ocupação do solo extremamente dispersa e desorganizada?
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5. O problema da habitação no Funchal

5.1. Os dados da situação em 1960
Segundo o último Censo, havia no concelho do Funchal, em
1960, 19 533 agregados domésticos, quase todos com alojamento
em prédio, dos quais pouco menos de metade se localizavam na
cidade propriamente dita.
Os agregados multifamiliares eram 1007, contando-se 472 na
cidade. Com alojamento sem ser em prédio, havia então 270 famílias, das quais 50 na cidade.
Não se dispõe, de momento, do número de fogos superlotados
no concelho, apenas se sabendo que eram mais de 16 milhares
em todo o distrito insular (5193 de uma só divisão, com mais de
duas pessoas e 11 495 de duas divisões, com mais de três pessoas,
havendo ainda a considerar os casos de superlotação em habitações com mais de duas divisões).
Mas as cifras apontadas já têm 8 anos e julga-se que durante
este período se alteraram profundamente. Com efeito, com base
nos resultados do Censo, calculou-se que seria necessário construir anualmente em todo o distrito insular cerca de 1000 fogos,
quase metade dos quais caberia ao concelho do Funchal". A verdade, porém, é que nos últimos anos se tem construído menos de
700 fogos em todo o distrito — o que permite supor que o problema se agravou. A contribuir para este agravamento, há que
sublinhar a ausência de habitações de interesse vincadamente
social, isto é, destinadas às famílias com menores recursos.
Os elementos fornecidos pelo Censo permitem também algumas apreciações de natureza qualitativa sobre a habitação funchalense.
Em primeiro lugar, destaquemos que pouco mais de 2/3 das
famílias residentes na cidade do Funchal vivem em casas alugadas, enquanto em Lisboa se encontra nestas condições a quase
totalidade das famílias (91'%). Mas se da cidade passarmos ao
total do concelho, a percentagem de famílias em habitação alugada
desce para 57 %, ao mesmo tempo que a habitação própria se
acentua (38%). Ê que a percentagem de famílias com habitação
própria no concelho, mas fora da cidade do Funchal, excede bastante a que corresponde à cidade propriamente dita: 45% contra 29 %•

11

Vd. F. BAETA e outros — Contribuição para o planeamento da habitação em Portugail (Metrópole) — Serviço de Inquéritos Habitacionais (Ministério das Corporações), Lisboa, 1967.
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Eatas diferenças entre a cidade e o resto do concelho de que
ela faz parte são muito significativas, e tornam-se mais acentuadas quanto aos índices de conforto. Assim, a percentagem de
famílias dispondo de água canalizada, que em Lisboa atinge 91,
é de 78 na cidade do Funchal e de 48 no concelho. Observações
semelhantes podem fazer-se quanto à existência de esgotos ligados
à rede pública: 95 % em Lisboa, 50 % na cidade do Funchal, 26 %
no conjunto deste concelho.
Mas o confronto directo entre os dados relativos à cidade
do Funchal e à parte restante do concelho (que corresponde, por
assim dizer, à sua zona suburbana), é ainda mais esclarecedor das
diferenças existentes. Temos, assim: famílias dispondo de electricidade, 86% na cidade e 54% no resto do concelho; dispondo de
esgotos (sob qualquer das formas apontadas), respectivamente,
93 e 55 %; dispondo de água canalizada, 78 e 24%.
Aspectos qualitativos da habitação
(Em % do total das famílias)
QUADRO IX
Famílias com alojamento
dispondo de:

Electricidade
Esgotos:
ligados à rede
ligados a fossa
Água canalizada

Cidade do
Funchal

Resto do
concelho

85,8

53,6

49,8
43,4
77,7

6,6
48,2
24,1

FONTE: X Recenseamento Geral da População, I.N.E.,
Tomo VI, Quadro 7.

Tais diferenças testemunham a dificuldade em equipar convenientemente as habitações dispersas, fora de quaisquer regras
de desenvolvimento urbano. E este inconveniente é tão absurdo
quanto é certo que muitos destes fogos, por serem de construção
recente, possuem condições de habitabilidade aceitáveis, por vezes
melhores do que os situados nos velhos bairros da cidade. Simplesmente, a forma anárquica como foram implantados nega-lhes com
frequência a possibilidade de disporem de equipamentos essenciais
à vida actual.
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5.2. A falta de equipamentos
Se no que respeita às infraestruturas apontadas o panorama
apresenta graves deficiências,12quanto aos restantes equipamentos
também não é tranquilizador .
Algumas das carências mais evidentes situam-se no campo
do ensino. A maior parte das escolas primárias funciona em edifícios inadequados e sem espaços livres suficientes: no ensino primário oficial a média de alunos por aula é de 60, isto é, muito
acima do limite máximo tolerável. E também são necessários
novos edifícios para a expansão dos ensinos técnico e secundário:
o liceu do Funchal, projectado para 600 alunos, está com 1600.
No capítulo da assistência, nota-se, por exemplo, que não há
uma única creche para crianças até 3 anos.; e dos 3 aos 6 anos,
nem 1/10 das crianças tem lugar num jardim de infância. Os
asilos e os recolhimentos estão superlotados. Apenas no aspecto
hospitalar se pode encarar o futuro com maior optimismo, quando
estiver concluído o novo hospital regional (560 camas e 12 serviços), já que o actual hospital da Misericórdia, com capacidade
para 385 doentes, abriga cerca de 500.
Entre outros equipamentos em falta, podem também indicar-se: um novo mercado na zona ocidental, campos de jogos para
crianças e adultos, ginásios, jardins públicos e parques urbanos
em certas áreas da cidade, etc.
Ê claro que todos estes equipamentos, para além de exigirem
iniciativas e investimentos avultados por parte de diversos sectores da Administração, implicam a disponibilidade do solo suporte
e a existência de uma acção de planeamento urbano eficaz.
5,3. As dificuldades encontradas na resolução do problema
As maiores dificuldades encontradas na resolução do problema
habitacional agrupam-se nos seguintes aspectos:
a) elevado custo das habitações, em relação às possibilidades
económicas da maior parte das famílias;
6) insuficiente disponibilidade de terrenos a preços aceitáveis;
c) regimes jurídicos inadequados.

12
Os elementos que se seguem foram colhidos na palestra do arquitecto
António Pinto de FREITAS, efectuada no Funchal em 7 de Janeiro de 1969
e integrada no Colóquio de Urbanismo, sob o título «Infraestruturas
Urbanas».
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No caso da Madeira, o nível da população é em geral muito

baixo, ao mesmo tempo que o custo da construção assume valores
consideravelmente acima dos do Continente. Resulta, daqui que
o desequilíbrio entre os encargos e as possibilidades de os satisfazer se torna ainda mais acentuado.
O elevado custo da construção deve-se a vários factores, nos
quais avultam os preços dos materiais 13, quase todos importados
do Continente
e, especialmente para o Funchal, o custo dos terrenos 14. Aqui tocamos no segundo dos aspectos apontados: a disponibilidade de solo para fins urbanos, condição primeira de toda
a estruturação urbana consciente. Sem esta condição é praticamente impossível falar-se de urbanismo, de organização do espaço,
de lógica na distribuição espacial das populações.
Nas sociedades organizadas o uso do solo tem que estar fortemente condicionado, prevalecendo o bem da comunidade sobre
as prerrogativas individuais. E não restam dúvidas de que as estruturas socio-económicas dos países desenvolvidos favorecem neste
aspecto a solução do problema habitacional, em comparação com
o que se passa nas regiões mais atrasadas. Não admira, por isso,
que enquanto nos Estados Unidos o custo do terreno absorvia há
poucos anos cerca de 1/4 do preço de uma casa de vários pisos
nas cidades ou apenas 10% nos subúrbios, nos países subdesenvolvidos o custo do terreno chega a representar 60 por cento do
valor total da habitação 15. Na maior parte dos países que têm
resolvido satisfatoriamente o problema, as autoridades públicas
dispõem de grandes facilidades na utilização dos terrenos, para
o que efectuam compras avultadas, quando ainda não têm valor
urbano, por forma a constituírem reservas qué vão sendo utilizadas progressivamente. Muitos países europeus, com particular
destaque para toda a Europa central e setentrional (Alemanha,
Áustria, Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Holanda, Noruega
e Suécia, pelo menos) utilizam este sistema. É claro que efctas compras não são feitas ao abrigo da lei da oferta e da procura:
normalmente, a indemnização aos proprietários baseia-se no valor
correspondente a utilização actual do solo, tendo em conta as ben13
Informações colhidas no Funchal fornecem os seguintes acréscimos
de preços dos materiais de construção, relativamente aos do Continente: 12 %
no ferro, 40% nas louças sanitárias, 76 % no2 cimento, 124 % na telha e
270 % no tijolo. O agravamento do custo por m de construção parece oscilar
entre 1430 e 40 %, ou mesmo mais.
Como exemplo, indica-se que o terreno para a construção recente de
um grupo
escolar, obtido mediante expropriação judicial, custou 315$00
a
por m15.
Vd. Charles ABRAMS, «The useis of land in cities», in Scientific
American («Cities»), Set. 1965, p. 152.
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feitorias realizadas, mas não a mais-valia resultante da própria
urbanização. Esta deve pertencer à comunidade, pois é ela que
suporta os encargos inerentes ao crescimento urbano. Por este processo, ou por outros de finalidade semelhante, procura-se não só
dispor do solo necessário à construção de habitações, mas também
— e isto é muito importante — poder planear o desenvolvimento
de novas áreas urbanas, devidamente estruturadas e equipadas.
Mas o controle da aquisição do solo é apenas um aspecto,
ainda que essencial, da política da habitação. Ê também necessária uma garantia de que a terra obtida em boas condições de preço
não venha a permitir negócios de especulação aos seus futuros
utilizadores. Por isso, permanece normalmente sob o controlo
público, alugada por prazos muito longos (que chegam a atingir
os 70 anos e mesmo mais) para fins considerados de elevado
interesse social, tais como a construção de casas de rendas módicas, por organismos sem finalidade lucrativa.
Só deste modo, reduzindo o custo da habitação em todas as
parcelas em que tal redução for possível, se atinge a possibilidade
de assegurar à generalidade da população de um país a satisfação
de uma das suas necessidades prioritárias: habitar.
Mas torna-se agora bem clara a exigência de uma política
de conjunto, que se traduza finalmente pela estruturação de regimes jurídicos adequados (do solo, do financiamento, da construção,
da fruição das habitações) e coordenados entre si. Dividir a capacidade realizadora por inúmeros compartimentos estanques, consoante as categorias profissionais, socio-económicas, ou quaisquer
outras, apenas servirá para criar em cada grupo a ilusão de que
será mais facilmente contemplado; partir de uma rentabilidade
pré-determinada para os capitais a aplicar, é ignorar sistematicamente as camadas populacionais de menores rendimentos; construir para estas à base de critérios e recursos próprios das obras
de beneficência, é negar não só a amplitude do problema mas
a própria função de uma política habitacional.
Problema muito complexo e muito vasto, sem dúvida, mas
no qual, por isso mesmo, não há vantagem em operar divisões
arbitrárias, que só perturbam a visão total dos seus contornos
e enfraquecem as possibilidades, já de si limitadas, de o resolver.
5.4. A necessidade de providências urgentes
O aspecto mais preocupante do Funchal — e que, por isso,
deve congregar as maiores atenções no momento presente — é o
da habitação para as famílias de menores recursos. O afluxo à
cidade e à sua zona suburbana, que se há-de intensificar, reclama
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a construção de casas em ritmo mais acelerado — mas de casas
cujos encargos estejam ao alcance daquelas famílias lô.
As perspectivas de resolução desta faceta essencial do problema não s© apresentam, porém, favoráveis: o solo é demasiado
caro, a construção também muito onerosa, o capitali sem finalidade
lucrativa, ou contentando-se com baixa remuneração, escasseia.
As entidades que poderiam atacar o problema vêem-se, assim,
perante dificuldades extremas, que só poderão resolver apoiadas
simultaneamente nos poderes públicos e na colaboração das populações.
O controlo do solo urbano é tarefa que se impõe com a maior
urgência16a. Enquanto não for conseguido, apenas se poderá contar
com os resultados, muito aleatórios, de uma acção mentalisadora,
de âmbito local.
Para a construção, poder-se-á experimentar sistemas diferentes dos tradicionais, com a preocupação de reduzir o custo das
habitações. Entre outras soluções, alternativas ou simultâneas, poder-se-ia encarar a auto-construgão, mediante a formação de equipas dispondo de auxílio financeiro e técnico por parte dos poderes
públicos. Mas, para isso, é condição fundamental dispor de terrenos
urbanizados. Nestes terrenos poderiam então surgir habitações
muito variadas, de acordo com as possibilidades de realização
existentes, mas com a característica comum de possuirem uma implantação aceitável, que lhes permitiria a integração no conjunto
da cidade e o benefício dos equipamentos fundamentais.
Existem soluções que permitem construir uma «casa evolutiva», cuja ampliação e melhoria podem ser efectuadas pouco a
pouco. Ora, estas benfeitorias pressupõem uma ocupação do solo
que não seja tão precária que as casas tenham de considerar-se
«provisórias». Daí, também, a necessidade da urbanização prévia.
Torna-se evidente que soluções deste tipo exigem um ambiente
de cooperação muito activa. Num documento das Nações Unidas
sobre «construção
de habitações por organismos com fins não lucrativos» 17, afirma-se a certa altura que a maior parte dos programas de ajuda à auto-construção, especialmente adequados às
zonas suburbanas «devem ser lançados primeiramente por orga-

16
Esta espécie de construções tem escasseado. No que respeita a casas
construídas com capitais das instituições da Previdência Social, o investimento
até ao fim de 1968 limitava-se a 12 000 contos, além de 8046 contos ao abrigo
da Lei n.°
2092 (80 beneficiários, dos quais 75 para construção).
™a A recente publicação do Decreto-Lei n.° 576/70 (de 19 Nov. 1970)
deve 17
permitir aliterações profundas na situação aqui referida.
«Construictiotti d^habitations par des organismes à but non lucratif»,
in Habitation, Construction et Planification (O.N.U.), n.° 10, p. 74 e segs.
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nismos municipais ou outros organismos públicos, mas o seu sucesso dependerá muito da organização de grupos e do emprego
de métodos cooperativos de trabalho em comum». Por vezes,
haverá até necessidade de erguer algumas casas deste género, como
demonstração do que poderá fazer-se em maior escala com a ajuda
dos próprios habitantes. Esta solução não é nova, nem isenta de
dificuldades, e está longe de ser perfeita. Mas pode ser, ao menos,
uma tentativa realista para melhorar as condições habitacionais,
aproveitando a habilidade de pessoas que, com frequência, dão
provas de aguçado engenho na construção, totalmente improvisada, dos seus alojamentos rudimentares.
Mas a auto-construção não pode ser considerada como solução
única, nem sequer principal, na expansão urbana, dadas as suas
naturais limitações. Outras modalidades terão que ser encaradas.
Por agora, não se vê outro caminho que não seja o de pôr em
funcionamento os regimes legais existentes, isto é, a construção
pela Previdência, pelos Corpos Administrativos e pelas actividades
privadas, dentro dos condicionalismos em vigor — embora tentando simplificar ao máximo as formalidades de natureza administrativa.
Em qualquer hipótese, quer se trate de casas erguidas pela
indústria da construção civil, quer de auto-construção, impõe-se
a sobriedade e a economia nas soluções. Se os recursos são escassos, há que tirar deles o máximo proveito. Mas economia e sobriedade não podem significar sacrifícios incomportáveis no espaço
dedicado a arruamentos, a logradoiros, a espaços livres, a equipamentos fundamentais.
6. O plano de urbanização do Funchal

Entre as linhas gerais de planeamento formuladas no
III Plano de Fomento para a região da Madeira, diz-se que «convirá proceder ao ordenamento do centro urbano do Funchal,
equipando-o em atenção à sua dupla função de capital regional
e de centro turístico» 18.
O Colóquio de Urbanismo, realizado no Funchal de 4 a 19 de
Janeiro de 1969, teve como finalidade apresentar publicamente
os estudos urbanísticos para a elaboração do plano do Funchal,
nele se incluindo uma exposição muito documentada sobre a evolução e os problemas da cidade, com a indicação de propostas concretas para a resolução desses problemas.
Ê difícil dar em poucas palavras uma ideia sobre o conteúdo
18

III Plano de Fomento, op. cit., p. 650.
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de um plano de urbanização. 0 caso do Funchal não foge a esta
regra. Mas vale a pena fazer uma tentativa, tanto mais que os
elementos colhidos na referida exposição, bem como as palestras
e mesas-redondas que do Colóquio fizeram parte, facilitam de
algum modo a tarefa.
6.1. As orientações seguidas
A proposta urbanística agora apresentada constitui uma fase
mais adiantada de um plano-programa datado de 1959, cujo
período de acção previsto — até 1990 — se manteve inalterado.
As suas orientações fundamentais, na parte em que representam novas orientações, relativamente à programação anterior,
podem talvez resumir-se assim:
a) Adoptou-se uma densidade média global mais elevada
(100 hab./ha), compatível com as formas de ocupação
e os tipos de edificação actuais, mas permitindo melhorar
o aproveitamento do solo;
6) As densidades por que se optou nas várias zonas têm em
conta as características da cidade actual, ficando a sua
viabilidade dependente das soluções urbanísticas e arquitectónicas, a concretizar através dos planos parciais; esta
orientação visa também a compatibilizar o crescimento
urbano com a defesa do carácter paisagístico;
c) A fim de evitar a criação de novas zonas segregadas, procurou-se orientar a expansão urbana mediante desenvolvimentos integrados em continuidade com a urbe, utilizando
para isso as «linhas de força» convergentes ao centro
urbano existente.
6.2. As priwi&ades a respeitar
As operações urbanas previstas no programa-base, e que
abrangem o crescimento do Funchal durante os próximos 20 anos
— calculado do ponto de vista populacional em cerca de 66 000
habitantes — concentrar-se-ão em zonas prioritárias.
As principais operações previstas, largamente documentadas
na exposição, dizem respeito aos seguintes aspectos, que a planta
junta {Figura 2) ajudará a compreender:
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a) Vias de circulação
A criação de novas vias de circulação e a melhoria de algumas
das existentes é considerada fundamental para o desenvolvimento
urbano e a correcção das suas deficiências actuais.
Entre as obras previstas destacam-se: as vias de acesso ao
novo quartel e ao novo hospital regional; a via distribuidora
Leste-Oeste, entre a projectada saída Leste e o novo hospital;
as saídas Leste e Oeste da cidade, com a respectiva integração
na rede de transportes regional; a melhoria e correcção da Estrada
Monumental, da Avenida do Mar, etc.
b) Renovação das zonas centrais
Neste capítulo, contemplasse a melhoria de certas zonas da
cidade com estrutura defeituosa, mau aproveitamento e mau
estado dos edifícios, assegurando-se a defesa do património artístico e arquitectónico digno de protecção, que a cidade ainda
possui.
c) Novas expansões urbanas
São três as zonas consideradas: zona turística e recreativa,
na parte ocidental da cidade (até a Praia Formosa) — a que se
julga oferecer melhores condições para um desenvolvimento turístico prioritário ordenado; zonas residenciais a nascente do novo
quartel e a sul do hospital regional, que apresentam condições
propícias a um desenvolvimento predominantemente habitacional,
devendo por isso constituir as principais zonas de expansão da
cidade num futuro próximo.
d) Zona industrial
Prevê-se também a criação de uma zona industrial a norte
do novo quartel, beneficiando das facilidades de acesso existentes;
aliás, já se encontram instaladas duas unidades industriais de
certa dimensão nesta área.
Para o preenchimento de uma lacuna existente, quanto
à orientação e controle das construções, foi entretanto elaborado
um «Regulamento Provisório da Ocupação Edificada», cujas disposições seria longo, e mesmo deslocado, referir aqui.
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6.3. As possibilidades de realização do Plano
A realização do Plano depende, como é óbvio, das possibilidades que o Município do Funchal tiver para levar a cabo as operações fundamentais que essa realização pressupõe. Quais são
essas operações e quais os meios de acção existentes?
Em primeiro lugar, há que dispor dos terrenos necessários,
nomeadamente quanto à criação das novas zonas urbanas. E, para
isso, duas vias estão abertas: a compra efectuada por comum
acordo e a expropriação por utilidade pública. Há que dispor,
portanto, em qualquer das hipóteses, de recursos financeiros bastantes para permitirem operações de vulto, já que a aquisição escalonada de pequenas áreas se haveria de revelar muito mais onerosa.
Este é, portanto, o obstáculo mais importante a vencer.
O êxito dependerá, por um lado, dos recursos próprios e do crédito
que o Município conseguir; por outro, do valor que vier a ser
atribuído aos terrenos a adquirir. E, finalmente, da celeridade
com que puderam ser conduzidas as aquisições.
Em segundo lugar, trata-se de criar as infraestruturas indispensáveis às operações de loteamento. É esta uma nova tarefa
que exige dinheiro, além de serviços técnicos devidamente equipados para o efeito.
O terceiro grupo de tarefas respeita às edificações. E os meios
a utilizar poderão ser directos ou indirectos, consoante o grau
de interferência da entidade municipal. As soluções preferíveis
estariam, naturalmente, no âmbito da construção de carácter
social: fomentar a edificação de casas com capitais da Previdência,
outras por iniciativa municipal, de cooperativas, de organismos
corporativos, etc. — entidades chamadas a colaborar numa acção
concertada, a exemplo do que se conseguiu em Lisboa na construção do bairro dos Olivais.
Nem sempre, porém, será possível actuar deste modo.
E outras iniciativas poderão surgir, de carácter privado, que
haverá vantagem em aproveitar. Nos casos em que assim não
acontecer existe ainda um recurso: a possibilidade legal de compelir
à construção dos edifícios previstos, dentro de três anos- a contar
da criação das infraestruturas.
Mas outras formas de actuação deveriam também ser ensaiadas. Na resolução do problema habitacional, as exigências, as
limitações, as soluções impostas só interessam em certas fases
estratégicas do processo de crescimento urbano: por exemplo,
para evitar a implantação anárquica; ou para transferir vantagens
do campo especulativo para o campo social. Em tudo o mais, há
que evitar a opção entre o obrigatório e o proibido. Há que preferir aspectos positivos de colaboração: o incentivo financeiro ou
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fiscal, o apoio técnico à escala dos recursos de quem constrói,
a cooperação entre entidades públicas e/ou privadas, a simplificação
burocrática, o esclarecimento público...
E em matéria de esclarecimento público, é grato concluir
que a realização do Colóquio de Urbanismo no Funchal, mau grado
algumas reacções motivadas por interesses particulares supostamente feridos — o que não surpreende — foi demonstração suficiente de quanto vale o espírito de colaboração e fecunda experiência de diálogo entre uma cidade e o seu futuro.

Problemas de desenvolvimento dos vários sectores da actividade económica — estruturas, mentalidades, tecnologias —, problemas de habitação e de urbanismo, problemas de equipamentos
sociais, com lugar de primazia para os que respeitam à educação
—eis o âmbito muito vasto em que se inserem as considerações
aqui formuladas.
Mas, afinal, não é tudo isto que forma o único e premente
problema do desenvolvimento? Onde os limites dos aspectos a contemplar para a promoção das populações a melhores níveis económicos e culturais? Onde as fronteiras das realidades parciais que
integram a realidade total?
Funchal e Lisboa, Fevereiro de 1969.
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