Se é certo que nem toda a área metropolitana de Lisboa possui
uma ocupação urbana, é no entanto evidente que é a matriz urbana
que lhe dá forma, conteúdo e identidade. A função residencial,
materializada no seu correspondente parque imobiliário, é um dos
elementos mais constante desta paisagem metropolitana.
O presente capítulo tem como objectivo identificar as principais
linhas de força que informam a habitação, tanto no presente como
num futuro previsível, sem esquecer o passado mais recente.
Para tal é necessário ler e ver os diferentes mapas temáticos. O
texto que os acompanha, procura sintetizar essa leitura e ângulo de
visão dos fenómenos, com base essencialmente em informação
institucional.

A habitação é um assunto transversal a toda a sociedade portuguesa, sobre a qual muitos opinam – o que é um acto cívico saudável – pois este assunto não deve ser da exclusiva competência
dos seus profissionais mais directos, sejam eles arquitectos, urbanistas, geógrafos ou autarcas, dado que o teor dessas intervenções ocorre na paisagem e esta é manifestamente pertença de todos.

O elevado nível de insatisfação existente em muitos residentes em
relação à sua casa, seja ao nível da sua qualidade intrínseca ou da
sua tipologia ou localização, associado à actual dinâmica demográfica e social, leva a crer que este assunto se manterá ainda
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por muito tempo na “ordem do dia” das preocupações de todos.
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temáticos, uma vez que parte muito substancial dos aspectos é de
índole qualitativa e desse modo dificilmente é abarcável face às
características da informação disponível em Portugal.

Nuno Pires SOARES

2. IMAGENS DE UM PASSADO RECENTE

Geógrafo
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa

1. UM OLHAR RÁPIDO
A actual paisagem da área metropolitana de Lisboa foi
sendo construída essencialmente pelos desequilíbrios perpetrados
no território nacional ao longo de todo o século XX. A expansão do
fenómeno urbano em torno da cidade de Lisboa ronda pouco mais
de cinquenta anos.
A década de 50 ficou marcada pela industrialização e
pelo crescimento. Lugares que, ainda no princípio do século XX,
não passavam de pequenas vilas, aldeias, ou simples quintas de
recreio, rodeadas de campo, assistiram à transfiguração radical da
paisagem. O comportamento demográfico destes novos lugares é
verdadeiramente explosivo, atendendo a que nos anos 50, para
uma taxa de crescimento média anual de 2,4% em Lisboa, Amadora, Almada, Moscavide e Queluz registam, respectivamente,
264%, 157%, 150% e 141%.
A importância administrativa e económica da cidade de
Lisboa, aliada à sua dimensão demográfica, por oposição ao empobrecimento do mundo agrário, às migrações internas e à imigração, induziram o aparecimento e a estruturação de um amplo território metropolitano composto de tensões e (des)harmonias, mais
ou menos evidentes, de que o melhor exemplo é a habitação, que foi
evoluindo segundo uma ordem que em certos casos tanto pode
ser legal com noutros clandestina, mas quase sempre assente em
processos especulativos. Assim se foi construindo uma paisagem
essencialmente suburbana.
A primeira imagem que se retém quando se sobrevoa a
área metropolitana de Lisboa – e esta é a primeira imagem para
quem entra em Lisboa vindo de avião – é a que traduz a presença
de um espaço muito pouco estruturado, e no que respeita ao
urbanismo e à habitação estamos em presença de uma gigantesca manta de retalhos inacabada, que continua a crescer em
extensão e altura e a colmatar ainda muitas espaços intersticiais.
Tal é a diversidade, descontinuidade e heterogeneidade dos espaços
construídos que deficientemente se ligam entre si, que cresceram
essencialmente em função dos principais eixos rodoviários de acesso
à capital. É fácil, para o observador atento, identificar a ausência
de coordenação do processo de urbanização.
Outro aspecto que chama a atenção é o elevado número
de urbanizações periféricas de grande densidade construtiva de
desenvolvimento vertical. O elevado número de prédios de grande
porte que aqui se observa é algo invulgar tanto nas áreas metropolitanas europeias, mesmo nas mais meridionais, como nas
norte-americanas. Esta apetência por tal tipologia de habitação –
habitação em edifícios plurifamiliares – está presente em todos os
tipos de periferias existentes, desde as mais conceituadas socialmente às mais desvalorizadas.
A imagem da paisagem construída é algo que só muito
indirectamente é traduzível por intermédio da elaboração de mapas

Como é sabido, o grande salto quantitativo, quer em termos populacionais, quer em termos de aparecimento de novas
construções, verificou-se na década de 50. A partir de então, o
conjunto dos concelhos metropolitanos exteriores à cidade de Lisboa passa a crescer a um ritmo substancialmente superior.
O acompanhamento cartográfico de parte desta realidade
pode ser feito através da leitura do conjunto de mapas que representa a predominância do período de construção dos edifícios em
cada subsecção estatística (Mapas VII.1 a VII.4).
Dos quatro períodos temporais representados, o período
1945/1970 é aquele em que se assinala maior número de subsecções estatísticas, sendo a sua distribuição relativamente homogénea, ou seja, o fenómeno em si tanto afecta o interior da cidade de
Lisboa como áreas relativamente periféricas. É neste período, e
mais precisamente a partir do início dos anos 60, que o loteamento
e a construção clandestina surgem na área metropolitana de Lisboa
como principais formas de expansão urbana. A área a Norte de
Lisboa é inicialmente sujeita a uma maior pressão de loteamentos
deste tipo mas, com a abertura da Ponte em 1966, o loteamento
ilegal estende-se rapidamente a toda a península de Setúbal. Na
base deste processo, que se veio a extinguir nos finais da década
de 80, esteve a rápida valorização dos solos decorrente da melhoria
das acessibilidades, que permitiu que entre o valor do solo rústico
e o loteamento se criem importantes rendas diferenciais de que se
apropriam inicialmente os loteadores e ao longo do tempo os novos
pequenos proprietários suburbanos.
No período seguinte – 1970/1991– torna-se menos expressivo o número de subsecções em que predominem edifícios construídos neste intervalo de tempo. Distribuindo essas áreas essencialmente na periferia da área metropolitana de Lisboa, com particular
destaque para a faixas litorais atlânticas, tanto a Norte como a Sul
da cidade de Lisboa, passa a ser importante o aparecimento de habitação para segunda residência. Este comportamento espacial decorre da natural expansão urbana do centro para a periferia. Enquanto as subsecções estatísticas em que predominam os edifícios construídos até 1919 se localizam essencialmente no centro
da cidade de Lisboa, Setúbal e restantes centros de vilas e aldeias; as
áreas residenciais novas localizam-se cada vez mais longe desses
centros mais antigos, mercê do desenvolvimento dos transportes
colectivos e da democratização do acesso ao transporte privado.
A variação do número de alojamentos ocorrida nos últimos
quarenta anos (Mapas VII.5 a VII.8) vem permitir uma leitura mais
detalhada. Neste intervalo de quatro décadas destaca-se o período de 1970/1981 pelo elevado acréscimo do número de alojamentos, observando-se que o fenómeno, com intensidade variável,
atinge quase todas as freguesias da área metropolitana de Lisboa.
Corresponde esta dezena de anos a um excepcional surto construtivo que procura acompanhar uma das décadas demográficas
mais extraordinárias. Aos movimentos internos migratórios com
destino à área metropolitana associa-se o retorno de largos milhares
de portugueses residentes nos ex-territórios ultramarinos. O fenómeno de loteamento e construção clandestina que grassava nesta
altura permitiu, todavia, responder a muitas situações de carência
habitacional com que se confrontavam muitos dos novos residentes
metropolitanos.
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Neste contexto de clandestinidade tolerada, largos estratos
da classe média urbana passam a participar activamente neste processo através da aquisição de lotes e construção de habitações
de recreio e lazer de uso sazonal.
Nas décadas seguintes a variação do número de alojamentos mantém-se na grande maioria das freguesias positiva, mas com
valores substancialmente inferiores aos registados nos anos 70. As
áreas que nos últimos vinte anos têm registado os valores mais elevados de variação positiva localizam-se tendencialmente cada vez
mais longe da cidade-centro.
No último período intercensitário –1991/2001– assinala-se
que não só as freguesias do centro da cidade possuem uma variação negativa do número de alojamentos, mas também já algumas freguesias da periferia imediata, dos concelhos de Oeiras,
Amadora e Odivelas, registam o mesmo tipo de comportamento.
Esta é devida fundamentalmente ao envelhecimento da população
que afecta não só o centro mas também muitas das mais antigas
áreas suburbanas dos anos 40 e 50.
Dentro dos limites administrativos da cidade de Lisboa é
interessante verificar-se que, num contexto de perda demográfica
generalizado, existe todavia um conjunto importante de freguesias
em que a variação do número de alojamentos é positiva, mas que
inversamente registam decréscimos demográficos. Correspondem
estes casos a freguesias localizadas na coroa periférica que, a par
de uma população já envelhecida, têm assistido ao aparecimento
de novas urbanizações que vão preenchendo muitos espaços que
se conservaram expectantes.

3. UM PRESENTE COMPACTO E DIFUSO
A área metropolitana de Lisboa cresceu e moldou-se na
presença de um vasto estuário de um dos mais importantes rios
ibéricos. Este teve um papel determinante no aparecimento e no
crescimento de um importante número de lugares ribeirinhos. O
estuário do rio Tejo, que une as duas margens e que figurativamente
é o coração desta área metropolitana, face à sua amplitude e
diminuto número de travessias, retardou, durante algum tempo, a
expansão urbana na margem Sul. É consensual a dicotomia clássica, margem Sul/margem Norte, por cada uma delas possuir uma
história urbana, um quadro topográfico e uma estrutura fundiária
muito diferenciada. Esta diferenciação é notória nos mais diversos
temas.
A organização espacial da margem Norte da área metropolitana assenta num conjunto de eixos radiais que convergem na
cidade-centro. Por seu lado, a margem Sul possui uma estrutura
anelar constituída por uma coroa de cidades e lugares que dependiam fundamentalmente do transporte fluvial nas suas ligações com
a capital. A leitura do mapa referente à densidade de alojamentos
(Mapa VII.9) ilustra perfeitamente esta realidade, pois a mais elevada
densidade decalca exactamente o traçado dos grande eixos viários
que serviram de apoio à expansão urbana.
Sobre um amplo fundo de baixa densidade, emerge um
importante contínuo urbano de elevado número de alojamentos por
unidade de superfície.
Em traços gerais, a densidade de alojamentos diminui do
centro para a periferia. Todavia, constata-se a existência de numerosas áreas de elevada densidade nos eixos urbanos Amadora/Sintra,
Odivelas/Loures e nos principais núcleos urbanos ribeirinhos da
margem Sul – Almada/Laranjeiro/Fogueteiro, Seixal, Moita e Barreiro. Mais a Sul, e com um comportamento igualmente compacto,
destaca-se a importante cidade de Setúbal.
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Habitação:
DESCONCENTRAÇÃO COMPACTA E DIFUSA

Mapa VII.1

Mapa VII.3

Predominância do período de construção, anterior a 1919 e até 1991

Mapa VII.2

Mapa VII.4

Mapa VII.6 Variação do número de alojamentos. 1970/1981

Mapa VII.7 Variação do número de alojamentos. 1981/1991

Mapa VII.8 Variação do número de alojamentos. 1991/2001
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Mapa VII.5 Variação do número de alojamentos. 1960/1970

Mapa VII.9 Densidade de alojamentos. 1991

Assiste-se actualmente em Portugal ao aumento involuntário do número de proprietários urbanos, e a área metropolitana
de Lisboa é um excelente exemplo desta realidade. A leitura do
mapa referente à percentagem de alojamentos cujo residente é proprietário (Mapa VII.14), individualiza claramente a cidade de Lisboa,
e mais precisamente as áreas de construção anteriores aos finais
da década de 60, onde o valor de residentes proprietários é particularmente diminuto. Semelhante comportamento se observa nos
centros antigos das principais vilas e cidades como Cascais, Sintra,
Oeiras, Almada, Seixal, Sesimbra e Setúbal. As áreas de maior
incidência de residentes proprietários correspondem a áreas de urbanização mais recente, ou a áreas onde se conservam actividades
essencialmente ligadas à exploração agrícola.
É um fenómeno espacial que evolui do centro para a
periferia, das áreas mais antigas para as mais recentes, mas que
poderá vir a esbater-se, mercê da revalorização residencial dos
centros antigos, o que acarretará provavelmente alterações na
estrutura e distribuição da propriedade urbana, com o consequente
desaparecimento dos contratos de arrendamento mais antigos.
À semelhança de qualquer grande ou média concentração
urbana de tipo ocidental, também a área metropolitana de Lisboa
possui um parque imobiliário residencial que comporta uma bolsa
importante de alojamentos vagos e alojamentos com ocupante
ausente (Mapas VII.15 e VII.16).
A distribuição dos alojamentos clássicos vagos (alojamentos
que à data se encontravam disponíveis no mercado) regista o seu
comportamento mais elevado em dois dos concelhos mais periféricos – Azambuja e Montijo –, possuindo este último, à data da recolha da informação estatística, uma limitada acessibilidade à cidade de Lisboa. Nestes dois casos parece ter existido uma oferta
conjuntural, relativamente elevada. Com um comportamento oposto,
vamos encontrar o concelho de Sesimbra que apresenta a percentagem mais baixa de alojamentos vagos, o que se compreende pela
elevada procura de residência que se faz sentir nesta típica vila piscatória, a par da escassez de oferta imposta por condicionalismos
de natureza topográfica e geológica.
Os alojamentos clássicos com ocupante ausente correspondem a situações de alojamentos de famílias de emigrantes –
não nos devemos esquecer de que a emigração também afectou
a realidade (sub)urbana –, ou a formas directas de investimento
imobiliário que não correspondem nem à residência dos seus
proprietários, nem a arrendamento declarado. Aguardam unicamente a rápida valorização desses investimentos, ou um hipotético
regresso.
Uma questão que se põe sempre que se aborda a função
residencial na área metropolitana de Lisboa é saber quando se
encontrará o equilíbrio entre a oferta e a procura. Quando parará
o actual surto construtivo. A questão é sem duvida pertinente, mas
a resposta não é fácil.
A informação disponível permite concluir que ainda nos
encontramos numa fase de crescimento imobiliário, não só decorrente do crescimento demográfico e de alterações na estrutura social
e familiar – por exemplo, o aumento do número de divórcios e de
famílias monoparentais. Também a qualidade da habitação e do
urbanismo que se tem realizado nas últimas décadas levam a concluir que ainda estaremos longe da estabilização. A insatisfação
existente face à qualidade de muitas habitações, a par da oferta
que se mantém relativamente alta e que tendencialmente deverá
melhorar a sua qualidade, pressupõem um reforço substancial dos
fenómenos de mobilidade residencial, no interior do espaço metropolitano, e mesmo de alguns concelhos vizinhos, como por
exemplo Benavente.
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A leitura atenta do número de fogos licenciados e da pressão
construtiva (Mapas VII.17, VII.18 e VII.19) permite-nos confirmar o
que acabamos de expôr e acentuar que são as áreas mais próximas
de Lisboa que continuam a registar a maior pressão construtiva.
Igual comportamento se observa no interior da cidade de Lisboa
onde coexistem tanto acções de renovação e regeneração urbana,
como de urbanização de antigas quintas ou pequenos e médios
lotes intersticiais que se mantiveram livres até hoje. Na margem
Norte assinala-se forte pressão construtiva nas áreas entre o eixo
Oeiras/Cascais e o eixo Amadora/Sintra, e entre este e o eixo Odivelas/Loures. Assinala-se igualmente o elevado número de freguesias
com uma pressão construtiva em altura (Pressão em Altura) que
se dispõem desde os concelhos de Oeiras/Amadora/Loures/Vila
Franca de Xira, terminando na Azambuja.
A Sul, o fenómeno atinge uma dimensão ainda mais vasta.
A pressão construtiva com maior intensidade (Forte Pressão) faz-se
sentir na envolvente dos três principais centros urbanos, Setúbal,
Almada e Barreiro, mas também no concelho de Alcochete e nas
freguesias ribeirinhas do Montijo. Nestes dois últimos casos, estamos já em presença dos primeiros efeitos urbanísticos decorrentes da decisão de construção da ponte Vasco da Gama. A construção de edifícios unifamiliares continua intensa (Pressão em Área)
nos concelhos de Sesimbra, Seixal e Palmela. Este tipo de procura
continua elevada na margem Sul, seja de residências para férias
e fins-de-semana, seja de residências para habitação permanente.
Já por mais de uma vez se aludiu a relações que se podem
estabelecer entre habitação e residentes. Apesar do elevado interesse deste tipo de estudos, é muito escasso o seu número. Pelo
seu carácter pioneiro destaca-se a recente publicação do INE/AML
intitulado Tipologia Sócio-Económica da Área Metropolitana de
Lisboa (Mapa VII.20). É fundamentalmente uma pesquisa que
procura conhecer o tipo de relações existentes entre as diferentes
formas de acesso à residência (arrendamento/propriedade privada),
algumas das características intrínsecas da habitação, bem como
o tipo de residente. A informação utilizada é constituída por vinte
variáveis das quais 50% se reportam à habitação (edifícios e alojamentos) e as restantes variáveis à população (famílias e indivíduos).
Sobre esse conjunto de variáveis foi realizada uma análise factorial, baseada no método das componentes principais e classificaram-se as subsecções com base nas técnicas de análise de
clusters.
Sendo naturalmente questionáveis alguns aspectos referentes à metodologia e designação de algumas tipologias residenciais, o resultado final é, no entanto, interessante. Aqui se revela, em
síntese, o dualismo da população da cidade de Lisboa, com um
centro antigo que se reparte entre uma população “Média-baixa
urbana” residente nos bairros mais antigos e uma população
“Alta vetusta” residente nas Avenidas Novas, Lapa-Estrela e Areeiro-Alvalade. Nas áreas residenciais mais recentes localizadas para
Norte da 2.ª Circular coexistem, lado a lado, subsecções de “Alta
proprietária” e “Zonas degradadas”.
Por eixos de expansão urbana e em traços muito gerais,
podemos assinalar que no alinhamento Oeiras/Cascais, particularmente na sua faixa mais litoral, prevalecem a “Alta proprietária” e a
“Alta vetusta”. O eixo Amadora/Sintra apresenta uma maior diversidade: na proximidade de Lisboa regista um valor importante de
subsecções correspondentes a “Zonas degradadas” e “Média-baixa
urbana”, mas à medida que aumenta o afastamento da cidade-centro, passam a predominar as “Famílias recém-constituídas” a “Média-baixa suburbana” e a “Média-baixa urbana”. Comportamento
muito semelhante se observa nos eixos de Sacavém/Vila Franca
de Xira e de Odivelas/Loures. Neste último caso a área residencial

VII HABITAÇÃO

A análise da predominância do número de alojamentos por
edifício (Mapa VII.10) e da predominância do número de pavimentos
por edifício (Mapa VII.11) revela igualmente um padrão espacial
muito semelhante ao anteriormente exposto. Assinala-se, no entanto, que a concentração de edifícios de grande porte, referente
ao seu número de alojamentos e/ou de pavimentos, não se observa
nas áreas mais antigas, seja nas cidades de Lisboa ou Setúbal, seja
na generalidade dos centros das sedes de concelho da área metropolitana. Este tipo de edifícios de desenvolvimento vertical localiza-se ao longo de todos os principais eixos de expansão de Lisboa. No entanto, este modo de construir espaço urbano está igualmente presente no interior dos limites administrativos da própria
cidade de Lisboa, fundamentalmente na sua coroa de freguesias
mais periféricas que a partir dos anos 50 e 60 sofrem profundas
alterações de uso de solo.
Enquanto ao longo dos principais eixos de expansão
urbana da área metropolitana prevalecem as grandes densidades
de residência em edifícios plurifamiliares, nos espaços inter-radiais
observa-se a generalização difusa dos edifícios unifamiliares vulgarmente designados por vivendas ou moradias. Desta distribuição
espacial não se pode retirar qualquer apreciação imediata e/ou qualitativa. A avaliação da qualidade está longe da elementar e primária
dicotomia: edifícios unifamiliares enquanto sinónimo de qualidade,
edifícios plurifamiliares como sinónimo de desqualificação. Em qualquer das tipologias podemos encontrar as mais diversas qualidades, seja de nível construtivo, arquitectónico e/ou de enquadramento urbanístico.
Quanto às características específicas dos alojamentos –
número de divisões (Mapa VII.12) – , predominam os alojamentos
com 3 e 4 divisões sendo, no entanto, também importante o valor
de alojamentos com 5 e mais divisões. As habitações com maior
número de divisões localizam-se tanto na cidade de Lisboa – área
das Avenidas Novas e urbanizações posteriores aos anos 70 – como em determinados eixos de expansão urbana dos quais se destaca Oeiras/Cascais. Igualmente se destaca o litoral do concelho de
Sintra, onde existe um elevado valor de edifícios unifamiliares com
grande número de divisões, sendo uma parte importante destas
habitações de uso sazonal.
Nas áreas de elevada densidade de alojamentos dos
concelhos de Amadora, Sintra, Oeiras e Loures, é manifestamente
pouco representativo o número de subsecções estatísticas em que
predominem as tipologias de alojamento com maior número de
divisões. A margem Sul possui um comportamento semelhante,
verificando-se, igualmente, que as habitações com maior número
de divisões se localizam tendencialmente próximo do litoral onde
é conhecido o valor de segundas habitações de uso sazonal.
O acesso generalizado à propriedade urbana – aquisição
de casa própria – é uma realidade que começou a ganhar peso a
partir dos anos 60 e 70, pois até então a generalidade da população vivia em habitações arrendadas. O fenómeno que começa
na periferia da cidade rapidamente se estende a esta.
O desaparecimento da oferta de habitações para arrendamento deve-se fundamentalmente aos efeitos perniciosos da Lei
do Congelamento das Rendas, que vigorou durante várias décadas
nas cidades de Lisboa e do Porto e que desmotivou o investimento
privado. Ainda hoje, passadas várias décadas após a sua revogação, se fazem sentir alguns efeitos desta legislação do período
do Estado Novo. Hoje, prevalece o mercado de aquisição de habitação própria, enquanto o mercado do arrendamento possui uma
oferta insignificante em número e diversidade. Esta realidade é muito
diferenciada de outras sociedades europeias, onde o mercado de
arrendamento prevalece sobre o da aquisição de casa própria.

Mapa VII.10 Número de alojamentos por edifício. 1991
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Mapa VII.11 Predominância do número de pavimentos por edifício. 1991

Mapa VII.12 Predominância da tipologia de habitação. 1991
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Mapa VII.13 Índice de ocupação dos alojamentos. 1991

Mapa VII.14 Alojamentos cujo residente é proprietário. 1991

Mapa VII.16 Alojamentos clássicos com ocupante ausente. 1991

Mapa VII.17 Número de fogos licenciados. 1994/1998

Mapa VII.18 Número de licenças de construção concedidas. 1994/1998
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Mapa VII.15 Alojamentos clássicos vagos. 1991

Mapa VII.19 Pressão construtiva na área metropolitana de Lisboa. 1994
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Mapa VII.20 Tipologia sócio-económica da população residente e do parque habitacional. 1991

Mapa VII.21 Número de condomínios habitacionais fechados. 2001

4. PREVISIBILIDADES
A problemática da habitação é um assunto de discussão
permanente na sociedade portuguesa. Um dos poucos assuntos
transversais a toda a sociedade. Sociedade na qual é elevada a
dispersão da propriedade urbana, facto que provavelmente faz com
que este seja um assunto de tantas paixões e interesses. Acresce
ainda a importância económica que o sector da construção civil
e obras públicas detém na economia nacional.
Com base no conhecimento da evolução da população
residente, no número de novas residências registado no último
período intercensitário – 1991/2001– e na actual fase de imigração
oriunda do antigo Bloco de Leste, podemos admitir facilmente que

o avanço da urbanização tenderá a continuar. Muito provavelmente,
a par do crescimento do número de habitações, assistiremos ao
aparecimento de uma oferta mais diversificada e certamente de
melhor qualidade arquitectónica e urbanística. Mas o factor qualidade não virá a ser generalizado a todos os novos espaços construídos. O modelo de crescimento que esteve na origem do aparecimento de urbanizações de péssima qualidade continuará ainda
a ser implementado e está longe de ser erradicado, sendo, no entanto, de prever que venha a perder terreno em detrimento de outros
que revelem maiores preocupações qualitativas a vários níveis, seja
de inserção e harmonia paisagística, de acessibilidade e mobilidade,
de densidade demográfica ou mesmo de simples planeamento
urbano.
Com o aumento do número de residentes proprietários,
muitos destes já livres de encargos bancários decorrentes da sua
aquisição, a mobilidade residencial da população aumentará a par
de uma maior e mais diversificada oferta residencial, tanto de casas
antigas como novas.
Um tipo de procura residencial que aumentará previsivelmente será a de residências recuperadas nos centros antigos. A
gentrification, fenómeno de recomposição residencial e social que
já começou a ter alguma expressão quantitativa na cidade de Lisboa,
deverá ganhar importância, não só na capital mas também noutros
centros urbanos antigos da área metropolitana de Lisboa.
O fenómeno de peri-urbanização continuará a ganhar
relevância também em termos residenciais, por intermédio dos condomínios fechados, estendendo-se a sua influência muito para além
do quadro espacial da área metropolitana de Lisboa. Muitos dos
actuais condomínios peri-urbanos passarão a locais de residência
habitual em detrimento da sua ocupação sazonal. Esta alteração do
padrão residencial, passando de sazonal a habitual, deverá marcar
muitos dos territórios construídos na periferia da cidade de Lisboa,
com particular destaque para a margem Sul. A melhoria da acessibilidade associada à rápida valorização das habitações e à generalização da utilização do transporte automóvel particular conjugam-se nesse sentido. Sem esquecer que estas áreas de habitação inicialmente sazonal são constituídas na sua generalidade por
moradias que correspondem a uma tipologia que sempre foi muito
valorizada pelo mercado, fundamentalmente pela escassez da sua
oferta.
Os condomínios residenciais integrados em áreas urbanas
consolidadas deverão ganhar protagonismo no quadro geral da
regeneração urbana. Esta é, certamente, uma das acções que
poderá combater a continuada perda de população de Lisboa.
Com o passar do tempo, e com a melhoria do nível de
vida que tendencialmente afectará um maior número de pessoas,
é de esperar que os níveis de exigência da qualidade da habitação
também aumentem. Poderemos, assim, vir a atingir uma fase de
urbanização em que a quantidade dê lugar à qualidade. Sem
esquecer as repercussões que o planeamento urbano e supramunicipal, quando de boa qualidade, trará para o mosaico urbano-residencial desta importante área metropolitana que urge cerzir,
articular e integrar, num contexto de grande competição urbana
internacional.
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VII HABITAÇÃO

é mais compacta e está mais próxima de Lisboa, sendo que na
génese desta frente de expansão urbana não esteve o comboio,
como por exemplo em Cascais, Sintra ou Vila Franca de Xira, mas
sim o transporte colectivo rodoviário. Na margem Sul, o mosaico
sócio-residencial está mais pulverizado, mas percebe-se rapidamente que é uma área de ocupação urbana mais recente, pois o
peso da “Alta vetusta” é insignificante e paralelamente conservam-se
ainda importantes “Manchas rurais”. A percentagem de subsecções de “Alta proprietária”, sendo muito escassa, apresenta uma
elevada concentração no litoral – concelhos de Almada e Seixal,
urbanizações Marisol, Belverde, Verdizela e Aroeira.
Dentro da actual dinâmica do mercado imobiliário, têm vindo
a ganhar importância os designados condomínios habitacionais
fechados (mapa VII.21). Sob esta ampla designação se apresentam
os mais diferentes produtos, desde o grande edifício de desenvolvimento vertical com serviços de segurança 24 horas e alguns equipamentos de desporto e lazer, localizado por exemplo num bairro
antigo da cidade de Lisboa, até à grande urbanização de desenvolvimento horizontal, de vivendas igualmente com serviços de
segurança e manutenção de espaços verdes, equipamentos de
desporto e lazer, localizada na periferia. O seu padrão de distribuição
espacial privilegia globalmente a margem Norte da área metropolitana de Lisboa, destacando-se em primeiro lugar o concelho de
Cascais seguido de Lisboa, Oeiras, Sintra e Mafra. Na margem Sul
o número total de condomínios é menor, mas o padrão espacial
privilegia igualmente o litoral. Assim, face à maior disponibilidade
de terrenos existentes nesta área, alguns deles ainda pouco devassados pelo crescimento urbano, e com o aumento da procura decorrente da melhoria da acessibilidade introduzida pela ponte Vasco
da Gama, assistiremos ao reforço de importância deste tipo de
oferta residencial.
Este fenómeno dos condomínios habitacionais fechados
vem dar resposta a uma procura muito específica, de qualidade
associada a segurança, sendo esta qualidade supostamente
associada à qualidade da arquitectura, do urbanismo, e mesmo
sócio-profissional dos restantes condóminos. A tipologia e localização dos condomínios habitacionais fechados, como já referimos,
é muito diversificada, vai desde o simples edifício ou conjunto de
edifícios localizados no interior do espaço urbano consolidado, até
à vasta urbanização de baixa densidade, que remete para a imagem estereotipada do monte alentejano inserida numa lógica de
peri-urbanização em que os seus residentes urbanos alimentam a
ilusão de viver num quadro geral supostamente rural.
Face às especificidades deste tipo de oferta residencial e
à novidade que a envolve, num contexto geral em que as preocupações qualitativas são muito raras, será fácil prever um futuro
promissor para este tipo de residências.
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