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OCUPAÇÃO URBANA DA COSTEIRA DE LOURES 

UM TERRITÓRIO A RECONVERTER 

 

 

ANABELA PAULO NUNO DE BRITO DUARTE 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho de projecto analisa a questão da reconversão urbana nas 

vulgarmente designadas “Áreas Críticas Urbanas” a partir de três experiências 

realizadas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), na designada Costeira de Loures: o 

projecto de reconversão urbana da Vertente Sul de Odivelas, o projecto de da 

ocupação urbana do talude militar em Loures e o projecto de requalificação da 

Brandoa. 

Adopta-se para o efeito um conceito amplo e corrente, de “Áreas Críticas 

Urbanas” que se pode utilizar para identificar zonas situadas dentro dos perímetros 

urbanos, onde ocorre um elevado grau de deficiências ou carências urbanísticas e 

sociais que afectam a qualidade de vida das populações residentes, tal como definida 

pelos padrões médios das sociedades desenvolvidas. Naquele conceito amplo cabem, 

assim, não apenas as Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística 

propriamente ditas, mas também os bairros sociais, os bairros de barracas, os bairros 

clandestinos ou de génese ilegal e as Áreas de Reabilitação Urbana. 

Os casos de estudo realçam a diversidade de tipos de intervenção e de 

metodologias que podem ser ensaiados para a concretização de objectivos idênticos, 

em áreas críticas urbanas com características comuns. Cada intervenção analisada 

incide sobre parte do território dos respectivos concelhos. Em duas delas são áreas de 

grande dimensão (Brandoa e Odivelas) e densamente ocupadas, onde subsistem 

debilidades e problemas comuns de cariz urbanístico e social que se têm prolongado e 

intensificado com o decurso do tempo. 



 

 

Aos problemas urbanísticos e sociais verificados naquelas áreas, que são 

comuns à generalidade das áreas críticas urbanas acresce, neste caso concreto, o facto 

de a sua densa ocupação urbana ter sido feita sobre um suporte geológico altamente 

instável, numa situação de risco iminente de uma catástrofe local, a ponto de se poder 

falar num “estado de emergência” que reclama a sua imediata reconversão. 

Pese embora as indefinições políticas, tanto a nível central como a nível local, e 

os constrangimentos de natureza económica e financeira que se colocam à 

reconversão urbana daquele território, conclui-se que a prevenção e minimização dos 

riscos é urgente, e passa pela interdição da ocupação urbana nas áreas de risco das 

costeiras de Loures e de Odivelas, relocalizando as edificações existentes, e ainda pela 

concretização das Áreas e Corredores Vitais do ponto de vista ambiental, no âmbito da 

configuração e remates do sistema urbano.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ÁREAS CRITICAS URBANAS, RECONVERSÃO URBANA, GOVERNANÇA 

 



 

 

 

URBAN OCCUPATION OF THE “COSTEIRA DE LOURES” 

A TERRITORY TO BE RECONVERTED 

 

 

ANABELA PAULO NUNO DE BRITO DUARTE 

 

ABSTRACT 

 

 

In this project an analysis is made of the so-called “Critical Urban Areas”, based 

on 3 experiments performed on the Lisbon Metropolitan Area (AML), more specifically 

on the “Costeira de Loures”: The urban reconversion project of “Vertente Sul de 

Odivelas”, the urban occupation project of the “talude militar de Loures” and the 

requalification project of Brandoa. 

The current and wide concept of “Critical Urban Area” is used to identify certain 

areas, within urban boundaries, where urban or social deficiencies are present to a 

large extent, and have impact on the quality of live of the resident populations as 

defined by the average standards of developed societies. That wide concept covers not 

just the Critical Urban Areas but also the social housing neighbourhoods, chantey 

towns, informal or illegal neighbourhoods and the Urban Rehabilitation Areas. 

These case studies showcase the diversity of approaches and methodologies 

that can be used to achieve identical objectives, in Critical Urban Areas with common 

characteristics. Each case analysed covers just part of the territory of the respective 

“concelhos”. Two of them cover large areas, are densely populated (Brandoa and 

Odivelas) and share common urban and social deficiencies and problems that have 

survived and intensified with time. 

In addition to the urban and social problems occurring in the areas just 

referred, which are common to most Critical Urban Areas, their dense human 

occupation is built upon a very unstable geological substrate, in a situation of 



 

 

imminent local catastrophe, to the extent that it is legitimate to consider an 

“emergency state” that advise it’s immediate reconversion. 

The urban reconversion of those territories is not made any easier by the 

absence of clear political decisions, both from local and central governments, or the 

economic and financial constraints, but it is concluded that the need to prevent and 

minimize risks is urgent, and includes the interdiction for human occupation of all the 

risk zones on “costeiras de Loures e Odivelas”, relocating the existing edifications and 

also by establishing appropriate areas and corridors, vital from an environmental 

standpoint, considering the configuration and reshape of the urban system.  

 

KEYWORDS: CRITICAL URBAN AREAS, URBAN RECONVERTION, GOVERNANCE 
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PARTE I  

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificação do tema 

 

Este trabalho de projecto analisa a questão da reconversão urbana nas 

vulgarmente designadas Áreas Críticas Urbanas. O tema encerra em si diversas 

problemáticas associadas, de natureza social, jurídica, ambiental, urbanística e 

humana, que o tornam simultaneamente aliciante e complexo. 

Todas as cidades possuem áreas ou zonas mais vulneráveis do que outras, e 

para as quais se procura encontrar solução. Na génese do aparecimento das áreas 

críticas urbanas estão os processos de industrialização das cidades e o crescente afluxo 

e concentração de mão-de-obra. E o seu número tem vindo a crescer à medida que a 

população mundial aumenta e os processos da globalização se acentuam. 

Segundo estimativas da ONU, em 1950 um terço da população mundial vivia 

em cidades, passando para metade em 2007. Nos países em desenvolvimento a maior 

parte das áreas urbanas crescem de modo informal (UN-HABITAT, 2010/2011); Nos 

países desenvolvidos as medidas desencadeadas pelos governos reduziram a sua 

expressão, embora em muitos persistam situações preocupantes. É o caso de Portugal.  

O aumento da população urbana é manifesto, com destaque para as Grandes 

Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto.  

Perante a dimensão do problema o legislador tem vindo a criar um leque de 

instrumentos jurídicos e programas que visam a reconversão ou requalificação destas 

áreas, tais como, a delimitação como Área Critica de Recuperação e Reconversão 

Urbanística prevista na Lei dos Solos, a Lei nº 91/95, de 2 de Setembro que estabelece 

o regime excepcional para a reconversão urbanística das áreas urbanas de génese 

ilegal e o Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da Área 

Metropolitana de Lisboa – PROQUAL  

Mas tais instrumentos não se têm revelado úteis para todos os tipos de Áreas 

Criticas Urbanas. Algumas destas áreas possuem uma dimensão e um leque de 
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características que as tornam mais vulneráveis e para as quais não existe resposta. 

Entre essas áreas estão os bairros de barracas ainda não realojados ao abrigo do 

Programa PER e as áreas urbanas de génese ilegal consideradas insusceptíveis de 

reconversão. 

As intervenções de reconversão destas áreas defrontam ainda outras 

dificuldades. A falta de meios financeiros dos municípios, a inexistência de resposta 

por parte da Administração Central para os problemas habitacionais de larga escala, a 

falta de participação pública dos actores envolvidos nos processos de reconversão e a 

inadequação dos modelos de governança adoptados. 

Num sistema que parece irreversível, impõem-se novos desafios para o 

urbanismo actual, um novo urbanismo, Segundo ASCHER “Um urbanismo de 

dispositivos, flexível e participativo, um urbanismo que seja tão reflexivo e precavido 

como heterogéneo, multisensorial e estilisticamente aberto” (2010:85). 

É pois de um novo paradigma de urbanismo que as áreas críticas urbanas que 

vamos analisar carecem, sendo urgente defini-lo. 

 

1.2 O caso de estudo 

 

Não obstante o grande leque de casos passíveis de interesse dentro da 

problemática da requalificação urbana na Grande Área Metropolitana de Lisboa 

(GAML), a escolha recaiu sobre um território sito “às portas de Lisboa” – a Costeira de 

Loures. O interesse sobre esta área tem vindo a crescer, não só pelo seu 

acompanhamento técnico/profissional ao longo dos anos, mas também pela 

verificação da falta de respostas e soluções adequadas para a sua resolução.  

A sua dimensão, imponente e de singular beleza na paisagem e os atentados 

urbanísticos de que tem sido alvo, merecem o aprofundamento dos processos que 

estiveram na origem dessa ocupação. 

A área em estudo desenvolve-se desde o concelho de Loures, passando por 

Odivelas e termina na freguesia da Brandoa, no concelho da Amadora. É um território 
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com características geológicas e ambientais únicas que colidem com a ocupação 

urbana de natureza «clandestina» de que é alvo. 

Algumas medidas de contenção e alteração desta situação já foram 

implementadas, analisaremos por isso, o projecto de requalificação da Brandoa, o 

Projecto de reconversão urbana da Vertente Sul de Odivelas e a forma de 

acompanhamento municipal da ocupação urbana do talude militar em Loures. 

Mas tais medidas não têm sido suficientes, pelo que as debilidades e problemas 

de cariz urbanístico e social se têm intensificado com o decurso do tempo. 

 

1.3 Objectivos  

 

Este trabalho procura ser o início de um caminho de investigação mais longo. 

Esperamos continuar a pesquisa sobre a temática da ocupação urbana informal em 

Portugal, com o enquadramento de outro grau académico. 

Por isso optou-se, no âmbito da componente não lectiva (CNL) do Mestrado, 

pelo trabalho de projecto, cujo conteúdo teve subjacente a “concepção de um 

projecto de investigação original”. A reconversão urbana está no cerne da pesquisa, 

tendo por base a ocupação urbana da Costeira de Loures. 

São definidos como objectivos gerais do trabalho:  

 - Contribuir para uma reflexão sobre a temática da reconversão 

urbana e para a sistematização das grandes questões que se 

colocam ao nível dos processos de requalificação urbana; 

 - Perceber o modo como a reconversão urbana é tratada no âmbito 

do sistema de gestão territorial; 

 - Dar alguns contributos, assentes em casos práticos, para a 

construção de uma visão sobre requalificação urbana, que poderão 

ser considerados no âmbito de uma política nacional de 

requalificação urbana. 
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E como objectivos específicos: 

 - Caracterizar a realidade urbanística actual do território em estudo 

e traçar sua evolução; 

 - Analisar os documentos propositivos com incidência na área de 

estudo e as causas da sua aplicação residual; 

 - Avaliar as acções desenvolvidas até ao presente e o suporte 

técnico-legal em que foram sustentadas; 

 - Equacionar propostas sobre o que falta fazer. 

 

1.4 Metodologia 

 

Partimos da experiência adquirida em intervenções diversas áreas críticas 

urbanas, desde o processo de realojamento do Bairro da Musgueira em Lisboa, aos 

processos de despejo em habitações de cariz social da Câmara Municipal de Lisboa, o 

levantamento do edificado e da população residente na Ribeira de Santarém e por fim 

no projecto de reconversão da Vertente Sul em Odivelas. 

Para esse acumular de conhecimento sobre a temática das áreas críticas 

urbanas, foi essencial a recolha e estudo da bibliográfica destacando-se a informação 

estatística e cartográfica existente sobre a área de estudo.  

A recolha da informação sobre o tema escolhido inclui contactos informais 

junto das populações e suas associações representativas, presença em reuniões das 

Comissões de Administração Conjunta, assim como entrevistas a técnicos autárquicos 

envolvidos nos processos de requalificação urbana implementados e ou em curso. 

Dos elementos de estudo salientamos com especial interesse os diversos 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao território. 

Por seu lado, o trabalho de campo permitiu:  

 - recolher imagens, caracterizadoras das realidades em estudo;  

 -consultar os instrumentos técnicos disponíveis para a recuperação 

destas áreas; 
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 - identificar junto das autarquias as intervenções implementadas 

visando a alteração da situação de facto;  

 - efectuar entrevistas a técnicos autárquicos sobre o resultado das 

intervenções propostas, de forma a avaliar o grau de sucesso e de fracasso e as 

causas associadas. 

A análise das intervenções promovidas ajudaram a identificar processos e 

políticas de reconversão e os graus de sucesso ou insucesso das mesmas. Do mesmo 

modo foi fundamental identificar as soluções nunca viabilizadas, e compreender os 

obstáculos que justificam tal inibição. 

A compreensão destes dois processos é condição essencial para delinear novas 

estratégias e formas de intervenção que visem a reconversão em termos residenciais e 

ambientais e que atendam às especificidades destas áreas.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. A complexidade do conceito de Área Crítica Urbana 

 

O caso de estudo que vamos analisar na II Parte deste trabalho versa sobre uma 

área onde coexistem diferentes formas de ocupação do território, e que se pode 

genericamente qualificar como uma Área Crítica Urbana. 

Atendendo à importância que o conceito de Área Crítica Urbana reveste para 

esta investigação, interessa procurar defini-lo e concretizá-lo. 

À primeira vista esta tarefa seria simples, bastando decompor os elementos da 

designação e jogar com os sinónimos das palavras. Mas este exercício pouco 

acrescentaria à noção que empiricamente cada um de nós já possui, e que decorre da 

carga negativa que o adjectivo «crítica» transmite. 

Outra forma de abordar o conceito é através do recurso a outros conceitos 

comummente aceites e utilizados, que lhe são próximos ou afins, e procurar, a partir 

deles, delimitar o conceito de Área Crítica Urbana. De facto, para além dos conceitos 

adoptados pelas instituições internacionais, existem inúmeros conceitos objecto de 

estudo de diferentes ramos das ciências sociais, que podemos considerar próximos do 

conceito de Área Crítica Urbana. 1 

                                                      
1
 A nível Internacional são vários os termos que identificam as áreas urbanas degradadas, apresentando 

algumas características comuns, nomeadamente a existência de baixas condições urbanísticas e 
fundiárias, a escassa e insuficiente infra-estruturação e qualidade das habitações, o reduzido poder de 
compra e nível social dos seus moradores. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), procurando alcançar a uniformização deste objecto de estudo 
interdisciplinar, procedeu à enunciação de um conceito para definir uma área crítica (degradada) 
urbana. A etimologia anglo-saxónica escolhida para a qualificar respeita à palavra “slum”, assim utilizada 
para conceptualizar as áreas urbanas que acumulam as seguintes cinco componentes: i) insegurança no 
título de usufruto da habitação; ii) acesso inadequado a água potável, iii) acesso inadequado a 
infraestruturas urbanas básicas, especialmente no que respeita ao saneamento; iv) baixa qualidade 
estrutural das habitações; e v) sobre-ocupação das habitações (UN-HABITAT,2002). A Carta de Leipzig, 
sobre as Cidades Europeias Sustentáveis, de 2007, adopta a designação de bairros carenciados.  

A nível interno destacamos os conceitos técnico-jurídicos de Áreas Críticas de Recuperação e 
Reconversão Urbanística (ACRRU), Área de Construção Clandestina e Área Urbana de Génese Ilegal. 

As Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) são definidas no nº 1 do art. 41º 
da Lei dos Solos (Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro), como aquelas áreas “em que a falta ou 
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insuficiência de infra-estruturas urbanísticas, de equipamento social, de áreas livres e espaços verdes, 
ou as deficiências dos edifícios existentes, no que se refere a condições de solidez, segurança ou 
salubridade, atinjam uma gravidade tal que só a intervenção da Administração, através de providências 
expeditas, permita obviar, eficazmente, aos inconvenientes e perigos inerentes às mencionadas 
situações”. Este conceito é adoptado pelo DL nº 104/2004, de 7 de Maio que regulava o Regime Jurídico 
Excepcional da Reabilitação Urbana de Zonas Históricas e de Áreas Críticas de Recuperação e 
Reconversão Urbanística. 

De acordo com o DL nº 804/76, de 6 de Novembro as áreas de construção clandestina
 
são consideradas 

as áreas em que se verifique acentuada percentagem de “construções efectuadas sem licença 
legalmente exigida, incluindo as realizadas em terrenos loteados sem a competente licença”. 

As Áreas Urbanas de Génese Ilegal correspondem, de acordo com a Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, a 
“prédios ou conjuntos de prédios contíguos que, sem a competente licença de loteamento, quando 
legalmente exigida, tenham sido objecto de operações físicas de parcelamento destinadas à construção 
até à data da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 400/84, de 31 de Dezembro, e que, nos respectivos 
planos municipais de ordenamento do território (PMOT), estejam classificadas como espaço urbano ou 
urbanizável. São ainda considerados AUGI os prédios ou conjuntos de prédios parcelados anteriormente 
à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 46673, de 29 de Novembro de 1965, quando predominantemente 
ocupados com construções não licenciadas”. 

Outro conceito a considerar, no plano interno é o adoptado pela Iniciativa Operações de Qualificação e 
Reinserção Urbana de Bairros Críticos, segundo a qual Áreas ou Bairros Críticos correspondem a “Áreas 
espacialmente bem definidas onde se verifica uma concentração de problemas sociais e de grupos mais 
vulneráveis às diferentes formas de discriminação, desfavorecimento e menor capacitação das 
populações, forte estigma social, e bloqueio de oportunidade”. Consideram-se “bairros críticos” para 
efeitos desta Operação, as zonas especialmente desqualificadas urbanisticamente e com carências de 
equipamentos, caracterizadas pelas deficientes condições de vida das populações residentes, em 
especial de imigrantes e seus descendentes. Estas áreas críticas apresentam diferentes tipos de 
degradação física e precariedades sociais, que se repercutem não apenas ao nível das necessidades de 
investimento público mas também em termos de perda de capital humano e de desvalorização dos 
espaços urbanos vizinhos e/ou confinantes. 

O conceito de bairros críticos foi também adoptado pelo Governo no âmbito da sua Política de Cidades, 
ao referir-se às candidaturas às Parcerias para a Regeneração Urbana, nomeadamente nos apoios a 
programas integrados de requalificação e inserção de bairros críticos onde a situação social e económica 
ou a degradação urbana justifiquem uma intervenção especial. Assim, consideram-se “bairros críticos”, 
para efeitos daquela política pública, as zonas especialmente desqualificadas urbanisticamente e com 
carências de equipamentos, caracterizadas pelas deficientes condições de vida das populações 
residentes, em especial de imigrantes e seus descendentes. Estas áreas críticas apresentam diferentes 
tipos de degradação física e precariedades sociais, que se repercutem não apenas ao nível das 
necessidades de investimento público mas também em termos de perda de capital humano e de 
desvalorização dos espaços urbanos vizinhos e/ou confinantes. 

Mais recentemente, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro surgiu o 
novo conceito legal de “área de reabilitação urbana”. Segundo a alínea b) do artigo 2º deste diploma, 
entende-se por “área de reabilitação urbana” a área territorialmente delimitada que, em virtude da 
insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de 
utilização colectiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, designadamente no que se 
refere às condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção 
integrada, podendo ser delimitada em instrumento próprio ou corresponder à área de intervenção de 
um plano de pormenor de reabilitação urbana”.As áreas de reabilitação urbana incidem, segundo o 
artigo 12º do citado Decreto-Lei nº 307/2009, “sobre espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, 
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas urbanas, dos equipamentos ou dos 
espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, justifiquem uma intervenção integrada”.E acrescenta o 
número 2 do mesmo artigo que “ podem abranger, designadamente, áreas e centros históricos, 
património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respectivas zonas de protecção, 
áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas”.  
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Todavia, preferimos definir o conceito através do estudo da sua génese na 

Cidade. 

Segundo SALGUEIRO (1992:19), “Em Portugal «cidade» refere-se a um 

aglomerado populacional que a dada altura foi elevado a esta categoria por uma 

entidade político-administrativo (Rei ou Parlamento).”  

Mas a Cidade é mais que isto, “(…) é uma forma de povoamento, portanto 

respeita à ocupação de partes do território pela população. A cidade é uma entidade 

individualizada com certa dimensão e densidade onde se desenrola um conjunto 

expressivo e diversificado de actividades. O conceito inclui a forma de ocupação do 

território, as actividades económicas desenvolvidas no seu interior, que em larga 

medida são subsidiárias das regiões tributárias, e o modo de vida dos habitantes, cada 

um destes vectores adquirindo sentido, principalmente, por comparação e oposição ao 

mundo rural.” (SALGUEIRO, 1992:26). 

As cidades existem pela necessidade de socialização do homem. De viver em 

comunidade ou em sociedade. Mas não há cidades iguais e/ou homogéneas. Cada 

cidade tem, a cada instante, uma forma e uma imagem próprias. Estas são construções 

sociais, pelo que a forma da cidade é influenciada a cada momento pela sua 

organização social. A cidade é, a cada momento, a projecção da sociedade no terreno, 

como diria LEFÈBVRE (1968:64). 

A organização urbana das diferentes épocas tem sido amplamente estudada 

por diversos autores2, pois em todas as épocas e civilizações a cidade apresenta 

características próprias. Para a definição do conceito que buscamos é particularmente 

importante analisar, ainda que de forma breve, a influência que o capitalismo exerceu 

sobre a forma da cidade. 

Nas cidades pré-industriais a organização espacial baseia-se na coexistência dos 

lugares de residência e de trabalho “respeita os grupos étnico-religiosos (Mourarias e 

Judiarias) ou os grupos profissionais (corporações), mas não se baseia nas classes 

sociais” (SALGUEIRO, 1983:33). 

                                                      
2
 Entre outros Aldo Rossi, Kevin Lynch, J.M. Ressano Garcia Lamas, Nuno Portas, Jorge Carvalho. 
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Isto não quer dizer que nestas cidades não ocorram diferenças de classe ou 

posição social. As diferenças sociais já eram perceptíveis ao nível da habitação pela 

diferenciação tipológica da construção, mas a segregação espacial3, baseada nas 

classes sociais, ainda não tinha expressão.  

Mas “A existência de classes só tem expressão espacial sob a forma segregada 

no capitalismo” (SALGUEIRO, 1983:56) com a separação entre a habitação e o local de 

trabalho. A Cidade passa a estar «arrumada» com áreas homogéneas do ponto de vista 

social e funcional ligadas por relações de dependência e polarizadas num centro em 

contraste com as “periferias mal equipadas e monótonas” (SALGUEIRO, 1999a:225). O 

bairro onde se reside passa a ter grande importância, símbolo do estatuto social que se 

quer preservar.  

Com o processo de industrialização assiste-se a um crescente afluxo e 

concentração de mão-de-obra na cidade. Num primeiro momento estes trabalhadores 

alojam-se nas zonas mais antigas da cidade, “por vezes nos casarões degradados, já 

abandonados pela aristocracia” (SALGUEIRO, 1992:193), mas onde os preços são mais 

acessíveis. Mas à medida que o tempo passa e o fluxo de proletariado aumenta 

surgem as dificuldades em encontrar alojamento. Esta escassez faz subir os preços do 

solo urbano, “mercadoria” que faculta grandes lucros aos especuladores imobiliários 

que constroem e adaptam vilas e pátios. Contudo esta densificação da oferta de 

alojamento não é suficiente para responder às necessidades crescentes. A 

sobrelotação destas formas de ocupação habitacional aumenta a densidade das zonas 

mais antigas e, consequentemente, diminui as suas condições de solidez, segurança ou 

salubridade. São estas preocupações que estão na base dos instrumentos legais 

previstos na Lei dos Solos, Lei para as denominadas Áreas Críticas de Recuperação e 

Reconversão Urbanística (ACRRU).  

As Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) são 

definidas no nº 1 do art. 41º da Lei dos Solos, como aquelas áreas “em que a falta ou 

                                                      
3
 Segregação «é a tendência para organização do espaço em áreas de grande homogeneidade interna e 

forte disparidade entre elas, não só em termos de diferença, mas também de hierarquia»  (CASTELLS, 
Manuel, 1972:218) 
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insuficiência de infra-estruturas urbanísticas, de equipamento social, de áreas livres e 

espaços verdes, ou as deficiências dos edifícios existentes, no que se refere a condições 

de solidez, segurança ou salubridade, atinjam uma gravidade tal que só a intervenção 

da Administração, através de providências expeditas, permita obviar, eficazmente, aos 

inconvenientes e perigos inerentes às mencionadas situações”. 

Podemos, pois, concluir, como FERREIRA, Maria Júlia (2010:2290) quando 

refere que “… é possível afirmar que as áreas críticas urbanas decorrentes, em muitos 

casos, da urbanização clandestina e da informalidade do sector da habitação podem 

ser, assim associadas à crise transitória entre fordismo e pós-fordismo, marcas 

indelegáveis do declínio da cidade fordista”. 

E assim surge a segregação espacial nas áreas habitacionais da cidade, génese 

do conceito de área crítica urbana, que perdura sobre a Cidade até hoje, não obstante 

a sua “fragmentação”. 

Desse facto nos dá conta o Plano Regional de Ordenamento do Território para a 

Área Metropolitana de Lisboa (1999), no âmbito do qual foi elaborada uma tipologia 

de espaços e dinâmicas territoriais, onde constam as áreas críticas urbanas. Neste 

plano, a designação “bairros críticos” refere-se “aos bairros considerados 

desqualificados, em termos sociais e urbanísticos – com carências ao nível dos 

equipamentos e infra-estruturas e/ou com um parque habitacional degradado ou em 

situação de risco; com uma população, na sua maioria, socialmente desfavorecida”. 

E sobre as actuais áreas críticas urbanas FERREIRA, A.F. (2000:37), considera 

que “estas áreas, particularmente desqualificadas em termos sociais e urbanísticos, 

concentram problemas de pobreza e exclusão social, de marginalidade e insegurança, 

que afectam grande parte da população aí residente. A maioria destas populações 

apresenta baixos níveis de escolaridade, falta de formação e qualificação profissional, 

tendo dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e aos bens de consumo.4Por outro 

lado, a degradação do habitat e dos espaços públicos, as carências ao nível das 

                                                      
4 Segundo o mesmo autor “estas populações conhecidas por grupos de risco, integram 
fundamentalmente famílias com fortes carências económicas, idosos em situação de isolamento, 
indivíduos desempregados (sobretudo de longa duração) ou com empregos precários, crianças e jovens 
com dificuldades de inserção social, minorias étnicas, populações sem abrigo, toxicodependentes e 
indivíduos afectados por doenças graves” 



11 

 

acessibilidades, infra-estruturas e equipamentos sociais de apoio à comunidade local, 

reforçam o carácter periférico destas áreas, dificultando a sua integração 

socioterritorial”. 

Mas o conceito de área crítica urbana não se circunscreve às áreas de 

degradação social, pois “ com o tempo a cidade cresce sobre si mesma, adquire 

consciência e memória de si própria” (ROSSI, Aldo 1972:31) e o que ontem era novo, 

belo e vigoroso, é hoje velho, degradado e obsoleto. O conceito abrange ainda aquelas 

áreas do parque habitacional, actualmente antigas e degradadas, em resultado da 

longa aplicação da chamada Lei das Rendas. Na senda de PORTAS (1983:9) “Escrevi 

áreas «antigas» e não «históricas» porque o que nos interessa é encarar os problemas 

das zonas já existentes e consolidadas, incluindo as construídas já neste século e não 

apenas aquelas partes a que se atribui um valor histórico ou monumental especial. E 

escrevi «áreas» e não «centros» porque, em geral, quando falamos em «centro», 

referimos apenas a área central, onde se concentram os principais comércios e edifícios 

públicos, quando nos interessa tratar também de bairros residenciais mais ou menos 

antigos, de maior ou menor valor arquitectónico, que podem não constituir uma área 

central”. 

Para nós a designação de “Áreas Críticas Urbanas” corresponde a um conceito 

amplo e corrente5; utilizado para identificar zonas situadas dentro dos perímetros 

urbanos, onde se verifica um elevado grau de deficiências ou carências urbanísticas e 

sociais que afectam a qualidade de vida das populações residentes, tal como definida 

pelos padrões médias das sociedades desenvolvidas, assumindo várias tipologias: 

Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística, Bairros sociais, Bairros de 

barracas, Bairros de barracas recenseados pelo Programa Especial de Realojamento 

ainda não totalmente realojados, Bairros clandestinos, áreas degradadas em centros 

históricos, Bairros em áreas degradadas, Áreas Urbanas de Génese Ilegal em processo 

de reconversão, Áreas Urbanas de Génese Ilegal irrecuperáveis e Áreas de Reabilitação 

Urbana. E como variantes tipológicas do mesmo conceito, poderíamos ainda 

enumerar, entre outros, os alojamentos de construção precária, alojamentos no limite 

                                                      
5 Isto é comummente aceite à margem das definições legais.
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de utilização e segurança, bairros de realojamento provisório, alojamentos partilhados 

e improvisados em locais não destinados à habitação. 

 

2.2 Conceitos e teorias sobre reabilitação/reconversão urbana 

 

No vocabulário urbanístico português ligado à temática do ordenamento do 

território e do urbanismo existem vários conceitos técnicos utilizados, nos 

instrumentos de gestão territorial e fora deles, de forma arbitrária e imprecisa, e com 

diferentes significados, mas comummente considerados como sinónimos. Segundo 

PEIXOTO (2009: 41) “São expressões que se tornaram uma espécie de buzzwords, 

encerrando em si mesmas um significado auto-evidente que quase dispensa qualquer 

discussão.Seguidos do adjectivo “urbana”, são eles os conceitos de reabilitação, 

reestruturação, renovação, requalificação, revitalização, regeneração, recuperação e 

reconversão. 

Alguns destes conceitos foram objecto de regulamentação jurídica recente6 que 

procurou “evitar a actual dispersão e imprecisão de conceitos utilizados por 

                                                      
6 Como sejam os de reabilitação, reestruturação e renovação. Segundo a ficha nº 55 do referido Decreto 
Regulamentar n º 9/2009, de 29 de Maio “ por reabilitação urbana entende-se uma forma de 
intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é 
mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de 
remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra-estruturas urbanas, dos equipamentos e dos 
espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e de obras de construção, reconstrução ampliação, 
alteração, conservação, ou demolição dos edifícios”. O mesmo diploma adianta nas notas 
complementares à referida ficha que “a reabilitação urbana implica a intervenção coordenada sobre o 
conjunto dos elementos que constituem o tecido urbano (espaços de utilização colectiva, infra-
estruturas e edificação). A reabilitação do edificado é uma das componentes da reabilitação 
urbana”.Acrescentando ainda que “nas operações de reabilitação urbana, a morfologia urbana é 
mantida nos seus traços essenciais, bem como o edificado. Pode haver lugar a substituição pontual de 
edifícios. As infra-estruturas devem ser modernizadas e os equipamentos e espaços urbanos ou verdes 
de utilização colectiva devem ser remodelados ou beneficiados. Pode ou não haver a alteração de usos. 
A estrutura fundiária pode ou não sofrer alterações.”. 

Por reestruturação urbana entende-se uma forma de intervenção no tecido urbano que tem por 
objectivo a introdução de novos elementos estruturantes do aglomerado urbano ou de uma área 
urbana. A introdução desses elementos pode envolver intervenções no domínio da edificação (por 
exemplo, a introdução de equipamentos de utilização colectiva), dos espaços urbanos de utilização 
colectiva (por exemplo a criação de novos espaços de recreio e lazer) ou das infra-estruturas urbanas 
(por exemplo, a abertura de novas vias ou colocação de novos sistemas técnicos de suporte ao 
funcionamento do aglomerado urbano) A reestruturação urbana implica frequentemente a demolição 
de partes do tecido urbano existente e o completamento do tecido remanescente com edificação nova. 
A alteração de usos é comum. A estrutura fundiária das áreas directamente abrangidas sofre 
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instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o recurso a expressões que não são 

objecto de definição, a utilização do mesmo conceito com diferentes significados ou do 

mesmo instituto jurídico com diferentes designações, bem como a utilização de 

conceitos indeterminados e incorrectos”. 

Embora a necessidade da sua regulamentação já viesse expressa no Decreto-Lei 

nº 380/99, de 19 de Setembro7, o certo é que ainda muitos dos conceitos técnicos 

escaparam a esta regulamentação. Consciente disso, o legislador veio esclarecer no 

artigo 3º do referido Decreto Regulamentar que, não obstante a aplicação dos 

conceitos nele previstos seja de utilização obrigatória nos instrumentos de gestão 

territorial, “nos casos em que se revele necessário o recurso a conceitos técnicos não 

abrangidos pelo presente Decreto Regulamentar, devem ser utilizados os conceitos 

técnicos definidos na legislação aplicável e, na ausência destes, os conceitos técnicos 

constantes de documentos oficiais de natureza normativa produzidos pelas entidades 

nacionais legalmente competentes em razão da matéria em causa”. 

                                                                                                                                                            
normalmente uma profunda alteração, havendo ainda que acautelar os processos de regularização de 
extremas e de prédios imperfeitos. 

Renovação urbana designa “uma forma de intervenção no tecido urbano existente em que o património 
urbanístico e imobiliário é substituído, no seu todo ou em parte muito substancial”. A ficha relativa a 
este conceito acrescenta como notas complementares que “ na acepção geral de renovação urbana, a 
morfologia urbana e a tipologia da edificação são alteradas. As infra-estruturas urbanas e os espaços 
urbanos de utilização colectiva são reconstruídos de acordo com a nova solução urbanística adoptada. 
Pode ou não haver lugar a alteração de usos. A estrutura fundiária é normalmente alterada para se 
adaptar à nova morfologia e às novas tipologias de edificação”. Todavia, na renovação urbana pode 
haver substituição do património imobiliário sem alteração da morfologia urbana. Neste caso deve ser 
assegurado que as infra-estruturas urbanas, os espaços urbanos de utilização colectiva e os 
equipamentos de utilização colectiva sejam adequados às novas necessidades de funcionamento do 
tecido urbano após a operação de renovação, prevendo-se, sempre que necessário, a realização de 
intervenções sobre estes elementos do tecido urbano de forma coordenada com a substituição do 
património imobiliário. 

Subjacente à ideia de renovação estão as intervenções em larga escala, de transformação integral, em 
três dimensões básicas: dimensão morfológica (a forma da cidade e da paisagem); dimensão funcional 
(base económica e das funções a ela associadas); dimensão social (esfera sociológica, designadamente, 
substituição de residentes por outros com níveis de rendimento e instrução diferentes). 

Atento o exposto torna-se clara a diferença entre os conceitos legalmente definidos. Se através da 
Reabilitação Urbana há uma remodelação/beneficiação, no sentido de preservar a maior parte do 
património existente, na Reestruturação e Renovação Urbana há uma significativa alteração do tecido 
urbano. Na Reestruturação Urbana através da introdução pontual de novos elementos estruturantes e 
na Renovação Urbana através da substituição no todo ou em parte do tecido urbano existente. 

7
 Que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
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Para além das dúvidas que se colocam sobre a legalidade do estatuído neste 

preceito, este diploma veio criar uma séria discrepância conceptual entre os conceitos 

técnicos aceites e amplamente estudados por diversos autores8 e os conceitos 

jurídicos admissíveis no âmbito dos instrumentos de gestão territorial. E essa 

divergência é ainda mais acentuada relativamente aos conceitos que o referido 

diploma legal não logrou definir, os quais devem ser analisados à luz do estabelecido 

no artigo 3º supra referido. Isto é, seguindo o critério segundo o qual, quando os 

conceitos não estão definidos pelo Decreto Regulamentar devemos utilizar os 

conceitos técnicos definidos na legislação aplicável e, quando estes também não 

existam, devem aplicar-se os conceitos técnicos constantes de documentos oficiais de 

natureza normativa produzidos pelas entidades nacionais legalmente competentes em 

razão da matéria em causa. Tarefa que poderemos anunciar inglória, pois parte dos 

conceitos não estão definidos em legislação aplicável, nem existem quaisquer 

documentos oficiais de natureza normativa9 produzidos pelas entidades nacionais que 

se refiram a eles.  

Vários autores e instituições10 se têm debruçado sobre o significado destes 

termos. Alguns dos quais constavam da própria proposta de projecto do referido 

Decreto Regulamentar11 mas, não obstante o interesse teórico que a definição e 

                                                      
8
 Entre eles, Carlos Alho, José Aguiar e Ana Pinho. 

9
 Poderíamos considerar conceitos definidos pelo Instituto Nacional de Estatística, mas estes não têm 

natureza normativa. 

10
 Entre as quais a UNESCO, o ICOMOS e o Conselho da Europa. 

11
 O projecto do referido Decreto Regulamentar definia requalificação urbana como “uma operação de 

renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, em que a valorização ambiental e a melhoria do 
desempenho funcional do tecido urbano constituem objectivos primordiais da intervenção

”.
E adiantava o 

mesmo documento que “a requalificação urbana surge normalmente associada a objectivos 
estratégicos de desenvolvimento urbano, assumidos por uma ou mais entidades públicas com 
responsabilidades na área de intervenção, ainda que as acções que a concretizam sejam total ou 
predominantemente executadas por particulares. E no mesmo projecto de diploma, por regeneração ou 
revitalização urbana entendia-se “a operação de renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, 
orientada por objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as acções de natureza 
material são concebidas de forma integrada e activamente combinadas na sua execução com 
intervenções de natureza social e económica”. 

A regeneração ou revitalização urbana implica: Uma perspectiva estratégica de desenvolvimento 
urbano, assumida por uma ou mais entidades públicas com responsabilidades na área de intervenção; 
Uma perspectiva sistémica da organização e funcionamento da cidade; Uma abordagem integrada que 
combine, na concepção e na execução, acções de natureza material com acções dirigidas à dinamização 
e capacitação do tecido social e económico. 
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aplicação dos conceitos suscita, permanece a dúvida sobre como se aplicam estes 

conceitos no âmbito dos instrumentos de gestão territorial. 

Podemos no entanto suprir esta dificuldade fazendo uma interpretação 

abrangente dos conceitos técnicos definidos na legislação aplicável. Referimo-nos a 

dois conceitos fundamentais, o de “Área de Reabilitação” e o de “Operação de 

Reabilitação” definidos no novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 

Este diploma, partindo da definição de reabilitação urbana constante do 

Decreto Regulamentar nº 9/2009 de 29 de Maio, entende por área de reabilitação 

urbana “a área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, 

degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de 

utilização colectiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez e segurança, 

estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, podendo ser delimitada 

em instrumento próprio ou corresponder à área de intervenção de um plano de 

pormenor de reabilitação urbana”. Podendo abranger, designadamente, áreas e 

centros históricos, património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e 

respectivas zonas de protecção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas 

consolidadas.  

Por Operação de Reabilitação Urbana, o mesmo diploma entende “ o conjunto 

articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reabilitação urbana de uma 

determinada área”. E podem ser simples ou sistemáticas. A Operação de Reabilitação 

Urbana Simples consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma 

área, dirigindo-se primacialmente a reabilitação do edificado. A Operação de 

Reabilitação Urbana Sistemática consiste numa intervenção integrada de reabilitação 

urbana de uma área dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infra-

estruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização colectiva, 

                                                                                                                                                            
O projecto do referido Decreto Regulamentar entendia-se que as operações urbanísticas de 
regeneração urbana e revitalização urbana são sinónimas. Admitindo-se que a Regeneração Urbana 
sucede à Renovação e Reabilitação Urbana, distinguindo-se destas, pela incorporação de preocupações 
relacionadas com aspectos sociais, actividades económicas e posteriormente com desenvolvimento 
sustentável. 
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visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de 

investimento público. 

Podemos, assim, concluir que ao abrigo do Novo regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana toda esta problemática conceptual foi aglutinada, em termos 

jurídicos a dois conceitos fundamentais, o de Área de reabilitação e a de Operação de 

reabilitação.12 

 

2.3 Governo, políticas públicas e governança 

 

Estudar a Cidade é também estudar a sua organização, os seus “poderes” e a 

gestão dos interesses que actuam sobre ela. Numa palavra, o seu Governo. 

Neste ponto vamos abordar o Governo, as Políticas Públicas e a Governança da 

cidade, questões-chave para a análise dos casos de estudo escolhidos. 

São diversos os centros de poder que actuam na cidade. De âmbito nacional, 

regional e local, entre poderes públicos e direitos privados. Estes centros prosseguem 

objectivos diferentes, pelo que se torna necessário a existência de “uma regulação 

pública das actividades privadas e de resposta pública a boa parte das necessidades 

sociais” (Sá, 1990:171), com vista à ordem, à “ convivência pacífica” entre todos os 

intervenientes. Segundo GARCIA (2000:97) “A procura de ordem nos espaços onde o 

homem habita e co-habita, vive e convive, numa relação triangular 

homem/espaço/homem, corresponde, pois, a uma aspiração antiga, e deu lugar, desde 

tempos imemoriais, a uma política pública particular, a política urbana”. 

Mas existem áreas em que esta “convivência pacífica” é particularmente difícil. 

E em que para atingir a desejada ordem “implica confiar essa mesma ordem ao 

                                                      
12

 Foi aliás este entendimento que esteve na base da elaboração do novo Regulamento Específico da 
Reabilitação Urbana, aprovado por deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas 
Operacionais Regionais do Continente, em 16 de Junho de 2011, o qual implicou a revogação dos 
anteriores Regulamentos Específicos “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana” e 
“Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação”. Este Regulamento tem como 
objectivo acelerar a execução das acções no âmbito da Política de Cidades, bem como reforçar a 
articulação dos instrumentos do QREN com a política de reabilitação urbana, e pretende operacionalizar 
a Iniciativa 7 "Promover a execução das iniciativas da Política de Cidades". 

http://www.qren.pt/download.php?id=2108
http://www.qren.pt/download.php?id=2108
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Direito” (GARCIA, 2000:97). Referimo-nos às que interferem com a “nossa Casa”, a 

“nossa Propriedade”. “ A casa é uma necessidade que transcende a sua dimensão 

funcional: constitui-se como parte dos elos que estruturam a integração do individuo 

na família e na sociedade (…)” (PARDAL e al., 2000). 

A Constituição da República Portuguesa de 1976 consagra o direito de 

propriedade privada e o direito à habitação na parte respeitante aos direitos e deveres 

fundamentais, no título dedicado aos direitos e deveres económicos, sociais e 

culturais. No nº 1 do seu artigo 65º prevê-se que “Todos têm direito, para si e para a 

sua família, a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e 

conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.E no nº 1 do 

artigo 62º estabelece que “a todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua 

transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição”. 

Sobre o conteúdo do Direito de Propriedade Privada existe uma discussão no 

seio da doutrina jurídica dividindo entre os que entendem que o direito de construir é 

uma faculdade de natureza pública atribuída pelo plano urbanístico, e os que o 

defendem como faculdade inerente ao direito de propriedade. Segundo MONTEIRO 

(2010:203) “O direito de construir não é uma manifestação da liberdade de uso e 

fruição, não sendo protegido pela garantia de permanência da propriedade a não ser 

na estrita medida em que ela protege a conservação dos bens existentes. Aquela 

garantia, como se intui, garante apenas a utilização e a fruição dos bens realmente 

existentes, no quadro do seu regime legal, mas não de bens futuros, obtidos através da 

sua expansão ou da sua transformação em bens diferentes mediante a realização de 

novas construções e edificações”. 

Esta discussão reveste particular importância para a nossa análise atendendo a 

certas tipologias de áreas críticas urbanas que identificamos no ponto 2.1, em especial 

para os bairros clandestinos e de barracas onde convergem as problemáticas ligadas 

ao direito de habitar e construir. E é nestas áreas que a desejada ordem da cidade 

implica confia-la em parte ao Direito, numa “simbiose” entre políticas urbanas e 

direito. 

Contudo, ao contrário da política urbana que pode ser estudada desde tempos 

recuados, o corpo de princípios e normas jurídica a que se convencionou chamar 
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Direito do Urbanismo é muito recente, só tendo merecido dignidade constitucional em 

1976. Segundo MONTEIRO (2010:207) “O urbanismo está presente na Constituição 

portuguesa de 1976 desde a sua versão originária, onde surgiu funcionalizado à 

satisfação do direito fundamental à habitação, tendo vindo desde então, sobretudo a 

partir da revisão constitucional de 1997 a autonomizar-se e a afirmar-se enquanto um 

bem constitucional a se”. 

Os casos de estudo que vamos analisar na II parte são exemplo dessa 

“simbiose”. Em cada um deles foram implementadas políticas através de medidas 

reguladas por Lei. O Programa Especial de Realojamento (PER), criado pelo Decreto-Lei 

nº.163/93 de 7 de Maio, enquadra-se na Política de habitação e visa proporcionar, aos 

municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, condições para proceder à 

erradicação das barracas existentes, concedendo apoios financeiros para a construção, 

aquisição, ou arrendamento de fogos destinados ao realojamento de agregados 

familiares residentes nessas barracas e habitantes similares. O PROQUAL - Programa 

Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa 

enquadra-se na Política de Requalificação Sócio-Urbanística e tem como instrumentos 

essenciais a Iniciativa Comunitária URBAN II e o Programa de Valorização das Pequenas 

Cidades. Este programa teve como objectivo central promover a requalificação de 

áreas suburbanas degradadas, através da reabilitação do espaço público, do apoio à 

educação, formação e inserção profissional, da acção social, do aumento da rede de 

equipamentos sociais e da dinamização de iniciativas económicas locais. 

Mas se existem exemplos de sucesso da aplicação das medidas destas políticas, 

como alguns dos analisados mais a frente, casos há que a sua implementação e 

concretização não lograram o mesmo êxito. E são várias as causas normalmente 

indicadas para esse deslize, entre elas a falta de meios financeiros, a rigidez da 

legislação e o não envolvimento e participação dos actores e destinatários das 

medidas.  

Em Portugal, embora a participação pública no âmbito dos instrumentos de 

gestão territorial tenha vindo a ser reconhecida, na prática a expressão da participação 

é ainda muito limitada. E apesar de nas últimas décadas se ter verificado o aumento da 

participação pública nos vários níveis de tomada de decisão, no âmbito da política de 
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ordenamento do território e do urbanismo resume-se no acesso à informação e à 

possibilidade de intervir na fase de discussão pública dos instrumentos de gestão 

territorial. Segundo GONÇALVES (1990:203) “…tem sido muito restringida ao direito à 

informação e aos momentos de discussão pública dos planos. Esta preocupação foi 

consagrada na revisão constitucional de 1997 (nº5 do art. 65 da lei nº 1/97 de 20 de 

Setembro) que consagrou a garantia da participação dos interessados na elaboração 

dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de 

planeamento físico”. 

A igual conclusão chegou GOMES, Alexandra (2007:141) na sua análise da 

“legislação como um todo e comparando o seu grau de permissividade à intervenção 

dos cidadãos no processo de elaboração ou decisão sobre um qualquer instrumento de 

gestão urbanística, com a escada de participação definida por Arnstein (1969), 

concluiu-se que quanto mais específica a lei menor o grau de envolvimento admitido, 

sendo que no seu global a legislação actual no planeamento português não ultrapassa 

o degrau da escada de Arnstein correspondente ao nível de “consulta”.Este degrau 

corresponde ao 4º nível numa escala de 8 e reflecte uma situação em que não existe 

qualquer garantia de que os pontos de vista dos cidadãos sejam atendidos pelos 

decisores no planeamento territorial.” 

O défice de participação e cultura democrática constituem sérios obstáculos ao 

desenvolvimento de competências e práticas no âmbito do ordenamento do território 

e do Urbanismo. A constatação destes factores consta nas várias peças (Relatório e 

Programa de Acção) que constituem o Programa Nacional de Políticas de 

Ordenamento do Território (PNPOT)13.  

Desde logo no primeiro parágrafo da Introdução do Relatório14 onde se lê que “ 

Um país bem ordenado pressupõe a interiorização de uma cultura de ordenamento do 

território por parte de um conjunto da população. O ordenamento do território 

português depende, assim, não só da vontade de técnicos e políticos, mas também do 

                                                      
13

 Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro 

14
 Anexo à Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro, rectificado pelas declarações nº 80-A/2007, de 7 de 

Setembro e nº 103-A/ 2007 de 2 de Novembro. 
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contributo de todos os cidadãos” (MAOTDR, 2007a:29). O referido relatório identifica 

24 problemas para o ordenamento do território (MAOTDR, 2007a:107)  

 - a “ausência de uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território” 

 - a “complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da legislação e dos 

procedimentos de planeamento e gestão territorial, afectando a sua eficiência e 

aceitação social”,  

 - “a dificuldade de coordenação entre os principais actores institucionais, 

públicos e privados, responsáveis por políticas e intervenções com impacte territorial”  

 - o “incipiente desenvolvimento da cooperação territorial supra-municipal na 

programação e gestão de infra-estruturas e equipamentos colectivos”. 

Segundo MONTEIRO, Susana (2009:167) “ deparamo-nos com um quadro de 

governação territorial manifestamente limitado e limitador, face às novas exigências 

do desenvolvimento territorial”. 

Sob estes pressupostos o Programa de Acção do PNPOT define como um dos 

objectivos estratégicos (OE6) “ Reforçar a qualidade e eficiência da gestão territorial, 

promovendo a participação informada, activa e responsável dos cidadãos e das 

instituições”e que este objectivo estratégico se desdobre em objectivos específicos 

visando, nomeadamente, “Promover a participação cívica e institucional nos processos 

de planeamento e desenvolvimento territorial” (6.3) e “ Incentivar comportamentos 

positivos e responsáveis face ao ordenamento do Território” (6.4) ” (MAOTDR, 

2007b:221). 

E é nesta senda que “Em Abril de 2007, o XVII Governo Constitucional assumiu o 

compromisso de lançamento de uma “Política de Cidades forte e coerente”, associada 

a medidas inovadoras de financiamento e a novos modelos de gestão e de governação 

territorial. A Política de Cidades POLIS XXI, como foi designada, é hoje o vector mais 

importante de prossecução daqueles grandes objectivos de política.”15A Política de 

Cidades Polis XXI propõe instrumentos de política baseados numa concepção 

descentralizada do poder que estimula a iniciativa local e promove a criação de 

                                                      
15

 http://politicadecidades.dgotdu.pt/Paginas/default.aspx 



21 

 

modelos inovadores de participação e concertação entre os actores. Segundo 

MONTEIRO, Susana (2009:167) “Tal objectivo é abordado através do “(…)estimular (de) 

novas formas de “governação”, baseadas numa maior participação dos cidadãos, num 

envolvimento mais empenhado de diverso as actores urbanos – públicos, privados e 

associativos – e em mecanismos flexíveis de cooperação entre cidades e entre estas e 

os espaços envolventes”. 

Mas em que consistem estas novas formas de “governação”? Não se trata de 

novas formas de governo, mas sim uma outra forma do exercício do poder de 

governar, denominada Governança. A “governança” correspondia a um modo de 

exercer o poder político da Idade Média, numa sociedade dividida por múltiplos 

poderes estatuais e reaparece mais tarde como conceito fundamental ligado à gestão 

das empresas, o Corporate governance. A governança representava uma forma de 

exercício de um poder que procura alcançar os melhores resultados, através da gestão 

de pessoal, de recursos técnicos e financeiros.  

Mas actualmente a governança é mais do que isso. É uma forma de governar 

que privilegia a obtenção de resultados consensuais, atingidos pela participação activa 

e informada de todos os actores envolvidos, os que governam e os que são 

governados. Segundo GARCIA (2007:5) “A governança traduz-se no compromisso da 

melhor decisão, a decisão que optimiza a satisfação das necessidades colectivas, na 

sua multiplicidade e eventual incompatibilidade, que, em dado momento, foram 

transformadas em interesses públicos, resultante de uma negociação entre partes, isto 

é, entre a comunidade de pessoas interessadas na decisão e o decisor. Com particular 

importância nas áreas do ambiente, do ordenamento do território e do urbanismo, a 

governança não substitui as tradicionais formas de exercício do poder, concretamente 

a do Governo e da máquina administrativa pública, mas surge para ocupar os espaços 

de intervenção do poder político onde é difícil, quando não impossível, convocar a 

acção tradicional do poder, com os instrumentos e a rigidez que os caracteriza.” 

Concluímos este ponto citando FERRÃO (2010:70) quando refere que “ Na 

verdade, o debate sobre a transição de um paradigma de “governo” para um outro de 

“governança”, pela forma como incide na própria definição do papel do Estado e dos 

restantes actores do mercado e da sociedade civil, com profundas consequências em 
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termos de concepção e gestão das políticas públicas, dos seus instrumentos e dos 

recursos a mobilizar, tem implicações decisivas no domínio do ordenamento do 

território, que importa averiguar quanto ao modo como estão a ser socialmente 

interpretadas, analisadas e apropriadas e à forma como estão a suscitar a adopção 

duradoura de novos valores, atitudes, competências e práticas”. 
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PARTE II 

 

3. ÁREAS CRÍTICAS URBANAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

3.1 Expressão numérica e territorial 

 

Na primeira parte do trabalho foi discutido e definido o conceito de Área Crítica 

Urbana. Tivemos ocasião de salientar que entre as várias tipologias de áreas que 

cabem nesse conceito estão os bairros de barracas ainda não realojados ao abrigo do 

Programa PER e as áreas urbanas de génese ilegal consideradas insusceptíveis de 

reconversão. Cabe-nos agora analisar estes tipos de Áreas Críticas Urbanas do ponto 

de vista quantitativo, uma vez que neles se integram os casos de estudo que vamos 

abordar. 

No âmbito do levantamento efectuado para a elaboração do PROTAML, em 

1998, sob a designação de “áreas críticas” identificavam-se quatro tipos de bairros: 

bairros sociais, bairros de barracas, bairros clandestinos e bairros degradados em 

centros históricos, considerando-se ainda a categoria “outro tipo de bairro” que inclui 

zonas indiferenciadas, bairros em áreas degradadas e pátios/ilhas. No conjunto da 

AML identificaram-se 89 bairros de barracas, 80 bairros sociais, 19 bairros degradados 

em centros históricos, 18 bairros clandestinos e, ainda, 56 bairros noutro tipo de zonas 

degradadas (“zonas indiferenciadas, “bairros em áreas degradadas, “pátios-ilha“). Não 

obstante o mérito do levantamento efectuado, reúne algumas restrições para o 

presente trabalho. Por um lado, e tal como é assumido no próprio estudo; uma das 

limitações da análise decorre da ausência de dados disponíveis para algumas 

freguesias e bairros (26 freguesias num total de 83 e 40 bairros degradados num total 

de 262); por outro, o facto de não contemplar as tipologias de áreas críticas urbanas 

sobre as quais nos vamos debruçar mais adiante. A tudo isto acresce a desactualização 

dos dados no presente. 

A temática do fenómeno clandestino e das áreas de génese ilegal tem vindo a 

ganhar um interesse crescente no âmbito dos estudos universitários. Disso nos dá 

conta o números de relatórios de estágio (Valente 2002), e dissertações de mestrado 
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(Rolo 2006, Caçoila 2007, Santos 2007, Costa 2008, Oliveira 2008, Alves 2008). Mas 

como principal estudo sobre a temática seguimos os resultados preliminares do 

Projecto de “Reconversão e reinserção urbana de bairros de génese ilegal. Avaliação 

socio-urbanística e soluções integradas de planeamento estratégico”, desenvolvido no 

GESTUAL (Grupos de Estudos Socio-territoriais e Urbanos e Acção Local), do CIAUD 

(Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design) da Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL), com a colaboração do CESUR 

(Centro de Sistemas Urbanos e Regionais) do Instituto Superior Técnico da UTL. 

Segundo RAPOSO, Isabel (2011:85) ”Este projecto de investigação propôs-se recensear 

os territórios de génese ilegal existentes hoje na GAML e os instrumentos e processos 

de reconversão, com vista a proceder ao seu diagnóstico e elaborar um atlas sócio 

urbanístico em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfico).” 

De acordo com este estudo os territórios de génese ilegal ocupam uma 

pequena percentagem do território da GAML (cerca de 4%), que é mais relevante se 

consideramos o espaço urbano ou urbanizável deste universo (12%). É sobretudo nos 

municípios da primeira coroa que se concentram estes loteamentos podendo atingir aí 

percentagens importantes (24% da área total do município de Odivelas), mas são 

bastante residuais nos municípios mais periféricos da GAML.  

Os territórios de génese ilegal apresentam grande diversidade, quer quanto à 

sua configuração urbana quer quanto ao modelo de processo de reconversão 

escolhido. No estudo foram recenseadas as situações territoriais delimitadas como 

AUGI no quadro da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro e suas alterações e ainda as 

situações territoriais não classificadas como AUGI. Dentro da primeira categoria foram 

ainda consideradas as AUGI com e sem processo de reconversão iniciado: na segunda 

categoria foram integradas as AUGI com título de reconversão obtido antes da Lei, 

com processo de reconversão posterior à Lei, sem processo mas susceptíveis de 

reconversão, insusceptíveis de reconversão e novos loteamentos clandestinos. 
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Figura 1 - Territórios de génese ilegal na GAML: AUGI e “não AUGI” 

 

 

 
Fonte: Projecto “ Reconversão e reinserção urbana de bairros de génese ilegal. Avaliação Sócio-
urbanística e soluções integradas de planeamento estratégico” – Gestual, FAUTL UNL 

 

Segundo os resultados preliminares do Estudo existem 1489 áreas territoriais 

delimitadas como AUGI ao abrigo da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, as quais 

correspondem a 67,2% do total das 2.217 situações recenseadas. E neste universo 

distinguem-se as AUGI com e sem processo de reconversão iniciado. O número de 

situações com processo iniciado corresponde a 81,8% das AUGI e 56,0% do total, das 

quais apenas cerca de dois terços já obteve título de reconversão. E o número de AUGI 

sem processo iniciado corresponde a 17.9% das situações AUGI e 12,0% do total das 

2.217 situações recenseadas.  

No estudo foram ainda consideradas 726 áreas territoriais não delimitadas 

como AUGI, as quais correspondem a 32,8% do total das 2.217 situações recenseadas. 

Neste universo foram apreciadas várias áreas: as com título de reconversão obtido 

antes da Lei, as com processo de reconversão posterior à Lei as que não possuem 

processo de reconversão mas são susceptíveis de reconversão, as insusceptíveis de 

reconversão e os novos loteamentos clandestinos. Os bairros com título de 
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reconversão obtido antes da Lei correspondem a 45,0% das situações não delimitadas 

como AUGI e 14,8% do total das 2.217 recenseadas. 

A maioria das áreas com título de reconversão obtido antes da Lei localiza-se 

em Sintra (137 casos), Almada (97), Cascais (55), seguindo-se o Seixal (18), Odivelas 

(12) e, com um caso, Amadora, Montijo, Oeiras, Palmela e Sesimbra. O maior número 

de casos em Sintra e em Almada pode explicar-se pela convergência de dois factores: 

grande percentagem do território municipal ocupado por loteamentos de génese 

ilegal; capacidade de iniciativa municipal e empenho técnico e político. 

Cerca de 25% das situações não delimitadas como AUGI têm processo de 

reconversão posterior à Lei e corresponde a 11,3% do total das situações 

recenseadas. Estas situações são menos frequentes na margem Norte que na margem 

Sul (20/162) sendo alta a percentagem das que já obtiveram título de reconversão 

(embora corresponda apenas a 5,0% do total). 

Na margem Norte, no município de Oeiras, os loteamentos de génese ilegal 

foram integrados em planos territoriais não eficazes (de Ordenamento e 

Reconversão) – internamente apelidados de AUGI mas não resolvidos no quadro da 

Lei 91/95 – que incluem outro tipos de situações territoriais (ocupação de terrenos 

municipais, construção não licenciada sobre parcelamento legal de terreno municipal, 

cooperativas, habitação social, loteamento legais, condomínios, património natural, 

áreas protegidas (...)). Trata-se de uma decisão política de reconverter os loteamentos 

clandestinos com uma abordagem territorial, sem recurso à Lei 91/95. 

Na margem Sul, foram identificadas situações sobretudo nos municípios de 

Seixal (54,2%) e Almada (41,1%), sendo residuais no Montijo e na Moita. A Câmara 

Municipal do Seixal delimitou “Áreas de Reconversão” que incluem AUGI e outras 

construções de génese ilegal, cuja reconversão recorre ao regime normal, não se 

enquadrando na Lei 91/95: nos casos de avos indivisos, é necessário um acordo prévio 

entre todos os proprietários, o que lhes permite apresentar um loteamento em 

regime de compropriedade, não tendo de recorrer à Lei excepcional; quando são 

parcelas destacadas em m2, é legalmente possível proceder à legalização da casa sem 

loteamento prévio. Em Almada foram igualmente identificadas reconversões com o 
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regime normal, no interior do que foi apelidado “Perímetros de Génese Ilegal”, as 

quais são na sua maioria núcleos de lotes destacados em m2 e, excepcionalmente, 

terrenos em avos. 

As situações sem processo mas em que as áreas territoriais são passíveis de 

reconversão correspondem a 7,6% das localizações não delimitadas como AUGI e a 

2,5% do total das recenseadas. Nestes casos em que os proprietários ainda não se 

organizaram para iniciar o processo de reconversão no quadro da Lei AUGI, por falta 

de iniciativa, ou por estarem inclusas em “núcleos de lotes destacados” (m2); estes 

casos foram identificados sobretudo nas maiores “Áreas de Reconversão”, com mais 

de um processo delimitado no Seixal, e, também nas áreas sobrantes dos “Perímetros 

de Génese Ilegal” delimitados em Almada e, ainda, em situações residuais em Oeiras e 

no Montijo. 

As áreas consideradas insusceptíveis de reconversão correspondem a 10,6% 

das situações não delimitadas como AUGI e a 3,5% do total. Foram identificadas em 

Loures (62 casos) e em Cascais (9 casos), situações anteriores à Lei, apelidadas pelas 

autarquias de Áreas de Génese Ilegal (AGI), por um dos seguintes motivos: localizados 

fora dos espaços urbanos ou urbanizáveis; sem parcelamento físico do solo; com 

condicionantes impeditivas de reconversão segundo o PDM em vigor; marcados por 

precariedade sócioespacial e por arrendamento (Loures). 

Os novos loteamentos clandestinos correspondem a 11,8% das situações não 

delimitadas como AUGI e a 3,9% do total das situações recenseadas. O município de 

Palmela identificou prédios rústicos adquiridos, já depois da entrada em vigor da Lei 

AUGI, em 1995, por empresas em que a cota de cada sócio corresponde a uma 

parcela destacada em m2, de um terreno loteado ilegalmente com vista à construção. 

Abordamos agora os dados disponíveis relativamente à outra tipologia de áreas 

críticas urbanas que referimos, os bairros barracas ainda não objecto de realojamento 

ao abrigo do Programa PER. A criação do Programa Especial de Realojamento (PER) 

através do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de Maio, possibilitou o realojamento de 

agregados familiares residentes em bairros de barracas nas áreas metropolitanas de 
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Lisboa e Porto. Através deste Programa foram construídas entre 1994 e 2005, mais de 

31 mil fogos (Fig.2). 

 

Figura 2: Evolução do número de fogos construídos ao abrigo do programa PER (1994-2005) 
 

 

Fonte: Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 

 

Passados 14 anos após o seu lançamento, o PER tem uma taxa de execução de 

cerca de 70%.Os municípios com as taxas de execução mais elevadas, são aqueles em 

que o número de fogos acordados nos recenseamentos iniciais era inferior e alguns 

com um número de fogos mais elevado, como é o caso de Lisboa, com uma taxa de 

cerca de 90%. Os casos mais problemáticos do ponto de vista da execução, todos 

localizados na AML, são, por ordem decrescente: 

• Odivelas, com uma taxa de execução de 0%; 

• Amadora, com uma taxa de execução de 38% – sendo o segundo município 

com um maior número de fogos acordados, quase 5500; 

• Barreiro, Palmela e Seixal, todos com uma taxa ligeiramente superior a 40%; 

• Cascais e Loures, com taxas que não ultrapassam os 50%. 

O adiamento da execução deste programa, desde 1993, tem vindo a aumentar 

o problema quantitativo nesses mesmos territórios. Às situações diagnosticadas mas 
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ainda não solucionadas desde 1993 acumulam-se novas carências, incluídas ou não 

noutros programas de habitação. Ao que acrescem as dificuldades da Administração 

Central em assumir financeiramente os respectivos compromissos, pelo que os fogos 

PER “a lançar” correm o risco de encontrar sérias dificuldades do ponto de vista da sua 

exequibilidade financeira. 

 

Quadro 1 – PER/taxa de execução e comparticipação/situação por concelho em 2006 
 

 
 

Fonte: Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 
 

A taxa de execução nula no concelho de Odivelas é devida ao facto do 

recenseamento dos núcleos de barracas ter sido efectuado ainda pelo município de 

Loures e do realojamento não constar das prioridades políticas do novo concelho.  

 

3.2 Orientações de política à escala nacional e regional 

 

Este ponto aborda as orientações de política para as áreas críticas urbanas 

constantes em documentos de ordenamento prepositivos. Do universo de 

Documentos que poderíamos analisar, escolhemos aqueles que estabelecem as linhas 

de orientação para as intervenções territoriais que estão a decorrer na área em 
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estudo. Sobre a Política de Ordenamento do Território e sua execução, o Programa 

Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) e o Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) e a Política 

de Cidades Polis XXI. 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, aprovado pela 

Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro, estabelece as grandes opções com relevância para a 

organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar 

na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um 

instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a organização do 

território da União Europeia. 

Ao nível do Programa das Políticas, objectivos, orientações e medidas do 

PNPOT destacamos os seguintes Objectivos Estratégicos (MAOTDR, 2007 b:15). 

1. “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 

paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e 

geológicos e monitorizar, prevenir e minimizar os riscos; 

2. Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de 

equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, 

promovendo a coesão social”; 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território considera que a 

Área Metropolitana de Lisboa “é também a grande concentração de problemas 

urbanos. A mobilidade sustentável, a coesão social e a integração das minorias, a 

habitação, a qualificação e inserção urbana dos bairros críticos, a revitalização dos 

centros históricos, a recuperação dos espaços industriais obsoletos, a prevenção dos 

riscos, a protecção do património natural e a preservação da qualidade ambiental são 

problemas que nesta área se colocam com uma intensidade particular, condicionando 

a qualidade de vida e a competitividade do principal espaço de inserção internacional 

do país” (MAOTDR, 2007 a: 122). 

Como opções para o desenvolvimento do território, propõe entre outras, as 

seguintes medidas (MAOTDR, 2007 a:117). 
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- “Qualificar os subúrbios, contrariar a segregação espacial urbana e promovera 

inserção urbana das áreas críticas; 

- Recuperar as áreas de habitação degradada com intervenções qualificantes 

sobre os edifícios, o espaço público e os equipamentos; 

- Implementar a Rede Ecológica Metropolitana e garantir uma gestão integrada 

dos corredores ecológicos; 

- Desenvolver estruturas de cooperação intermunicipal e mecanismos de 

participação das populações em matéria de ordenamento do território”. 

Esta unidade, no seu conjunto e devidamente estruturada, pode constituir o 

espaço de remate onde as fronteiras da franja urbano-rural da AML norte se 

estabilizam. 

A Política de Cidades POLIS XXI, criada em Abril de 2007, procura responder às 

debilidades do sistema urbano nacional mediante a implementação de medidas 

inovadoras de financiamento e de novos modelos de gestão e de governação 

territorial. A concretização da Ambição traçada para a Política de Cidades POLIS XXI 

organiza-se em quatro objectivos operativos para o período 2007-2013 (MAOTDR, 

2008:2): 

 - “Qualificar e integrar os distintos espaços de cada cidade, visando o 

funcionamento urbano globalmente inclusivo, coerente, sustentável e mais informado 

pela participação dos cidadãos; 

 - Fortalecer e diferenciar o capital humano, institucional, cultural e económico 

de cada cidade, no sentido de aumentar o leque de oportunidades individuais e 

colectivas e, assim, reforçar o papel regional, nacional e internacional das 

aglomerações urbanas; 

 - Qualificar e intensificar a integração da cidade na região envolvente, de 

forma a promover relações de complementaridade mais sustentáveis entre os espaços 

urbanos e rurais e a dotar o conjunto de cada cidade-região de maior potencial de 

desenvolvimento; 
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 - Inovar nas soluções para a qualificação urbana, promovendo as que se 

orientem por princípios de sustentabilidade ambiental, de eficiência e reutilização de 

infra-estruturas e equipamentos existentes, de exploração das oportunidades 

oferecidas pelas novas tecnologias, de capacitação das comunidades e ainda pelo 

desenvolvimento de novas formas de parceria”. 

Estes objectivos concretizam-se em três dimensões de acção territoriais: 

Regeneração urbana, Integração regional e Competitividade/Diferenciação. 

Pela sua importância para o presente estudo destacamos a dimensão relativa à 

Regeneração Urbana. Esta dimensão de intervenção coloca o enfoque em espaços 

intra-urbanos específicos e propõe-se a coesão e coerência do conjunto da cidade, isto 

é, das várias comunidades que a constituem em paralelo com a qualificação dos 

factores determinantes da qualidade de vida da população e implica a articulação de 

diferentes componentes no quadro de operações integradas: habitação, reabilitação e 

revitalização urbanas, coesão social, ambiente, mobilidade, etc. 

No âmbito da Política de Cidades compete ao Estado definir os instrumentos de 

política e estabelecer o referencial normativo para a sua aplicação. Os actores chave 

para a sua concretização são as autarquias, as empresas e as organizações da 

sociedade civil. 

Esta abordagem baseia-se no apoio a projectos de iniciativa local, seleccionados 

mediante procedimentos concursais de âmbito nacional ou regional, com base nos 

quais assenta o recurso generalizado à contratualização, tanto no que respeita ao 

estabelecimento de parcerias locais para o desenvolvimento dos projectos, como no 

acesso aos recursos financeiros que o Estado disponibiliza para o efeito. 

Esta abordagem descentralizada é complementada por uma abordagem 

desconcentrada: com efeito, às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional caberá um papel essencial tanto na definição de instrumentos de 

planeamento de âmbito regional no âmbito da Política de Cidades POLIS XXI como na 

gestão dos instrumentos de política apoiados pelos programas operacionais regionais. 

No período 2007-2013, os Fundos Estruturais (QREN) constituem um dos 

principais instrumentos de financiamento da Política de Cidades, concretizando 
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também uma orientação comunitária no sentido de se reforçar o papel das Cidades no 

desenvolvimento e na coesão territorial. 

A Política de Cidades contempla quatro instrumentos a incluir no QREN, através 

dos Programas Operacionais Regionais (PO Regionais) e do Programa Operacional 

Temático de Valorização do Território (POVT): 

Parcerias para a regeneração urbana - PRU (PO Regionais); 

Redes urbanas para a competitividade e a inovaUCI (PO Regionais); 

Acções inovadoras para o desenvolvimento urbano – AIDU (POVT); 

iv. Equipamentos estruturantes do Sistema Urbano Nacional (POVT). 

O instrumento Parcerias para a Regeneração Urbana (PRU), um dos vectores 

específicos de intervenção da Política de Cidades POLIS XXI, destina-se a apoiar acções 

dirigidas à revitalização integrada de espaços intra-urbanos, contemplando as 

dimensões ambiental, física, económica e social. 

As intervenções têm de estar suportadas por um programa de acção preparado 

no quadro de uma parceria que envolva as autarquias, os serviços da Administração 

Central bem como outros actores urbanos relevantes, como por exemplo, empresas, 

instituições de ensino, Organizações não governamentais, proprietários, entre outros 

actores locais. 

As parcerias a desenvolver devem respeitar a: 

 - Operações integradas de requalificação e reinserção urbana de bairros 

críticos;  

 - Operações de recuperação e qualificação ambiental de áreas periféricas e 

refuncionalização de áreas abandonadas ou com usos obsoletos;  

 - Operações integradas de valorização de áreas de excelência urbana, 

nomeadamente centros históricos, frentes ribeirinhas e marítimas;  

 - Projectos integrados de melhoria do ambiente urbano. 

Para além dos instrumentos previstos no QREN, destacam-se ainda outros 

instrumentos com impacte na melhoria das condições de vida nas Cidade, e que têm 
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assumido o seu contributo noutros domínios de intervenção, tais como a Política de 

Reabilitação Urbana, os programas RECRIA, RECRIPH, SOLARH e REHABITA, a “Iniciativa 

Bairros Críticos”, entre outros. 

Prevê-se também que a Política de Cidades POLIS XXI venha a recorrer a outras 

fontes de financiamento, compreendendo recursos públicos nacionais e comunitários 

e também os instrumentos de financiamento europeus, em particular o Banco 

Europeu de Investimento (BEI), através da iniciativa JESSICA. Adicionalmente, o Estado 

procurará novas formas de financiamento, quer no quadro de parcerias público-

privado, quer criando condições para um maior envolvimento de fundos privados. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 

Lisboa (PROT-AML) aprovado por Resolução de Conselho de Ministros, nº68/2002, de 

8 de Abril, incide sobre todos os concelhos daquela área Metropolitana, definindo 

estratégias de desenvolvimento. Neste plano o eixo Odivelas-Loures é classificado 

como “Espaço Emergente”, integrando um grande conjunto de novas infraestruturas 

rodoviárias que lhe atribuem um papel chave na reestruturação do arco urbano 

envolvente norte, criando condições para o desenvolvimento de novas centralidades. 

No Esquema do Modelo Territorial, os referidos concelhos encontram-se 

integrados no primeiro anel envolvente do centro da AML, em conjunto com Algés, 

Montijo e Moita, constituindo um grupo de pólos vocacionados para equipamentos e 

serviços de nível sub-regional. O Concelho está ainda classificado como Área Urbana a 

Estruturar e Ordenar, contendo importantes fluxos internos de tráfego. 

O eixo Caneças/Odivelas/Loures, localiza-se no Arco Urbano Envolvente Norte, 

numa situação de periferia e de transição, estando classificado pelo PROTAML como 

uma área que inclui situações de fragmentação, falta de estruturação e conflitualidade 

de usos. 

No que diz respeito à Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização 

Ambiental, o PROTAML estabelece que o Concelho de Odivelas incorpora áreas da 

Rede Secundária. Esta rede inclui áreas e sistemas de dimensão suficiente para serem 

claramente identificados, com importância metropolitana e local na sustentabilidade 
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do modelo territorial. Estes espaços constituem áreas ainda não predominantemente 

ocupados por infraestruturas e possuem interesse e biodiversidade ecológica. 

Para operacionalizar esta Estrutura, o PROT propõe que os Instrumentos de 

Planeamento Territorial deverão: 

“a) Assegurar que estes territórios, assinalados na Carta da Rede Ecológica 

Metropolitana, ou de parte significativa da sua área, contribuam para a manutenção 

ou melhoria do funcionamento do sistema hidrológico, para a ligação entre áreas 

estruturantes primárias ou corredores ecológicos; 

b) Considerar como dominante o uso florestal, associado a funções de 

protecção ou de recreio e lazer das populações, promovendo-se a sua transformação 

em espaços públicos ou parques urbanos quando localizados no interior ou na 

continuidade de áreas urbanas pré-existentes; 

c) Garantir a manutenção das áreas de elevado interesse ambiental, agrícola e 

paisagístico – assinaladas na Carta da Rede Ecológica Metropolitana – como unidades 

fundamentais no espaço metropolitano, dando continuidade aos corredores 

secundários que lhe estão associados”. 

A totalidade ou parte significativa destes territórios, fundamentais para o 

reequilíbrio do sistema urbano da AML e para as populações das áreas envolventes, 

pode integrar o património municipal e reverter para uso público, por via da aquisição 

ou de acordos com os proprietários, em conformidade com o sistema previsto no 

Capítulo V do DL 380/99, de 22 de Setembro, em especial quando se sobreponham ou 

estejam na continuidade de áreas ou corredores vitais. Estas acções devem igualmente 

garantir a resolução de problemas de fronteira e remate das áreas urbanas e 

equipamentos localizados na sua envolvente. Estas áreas encontram-se intimamente 

relacionadas com os sistemas hidrológicos, sendo importantes no controle das cheias e 

na qualidade do ambiente urbano. Com estas características encontra-se o Vale de 

Loures. 

As Normas Orientadores do PROT para esta área, prevêem no quadro do Arco 

Urbano Envolvente Norte, a interdição da ocupação urbana nas áreas de risco das 

costeiras de Loures e de Odivelas, relocalizando as edificações existentes e ainda a 
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concretização das Áreas e Corredores Vitais do ponto de vista ambiental, no âmbito da 

configuração e remates do sistema urbano. 

 

4. CASO DE ESTUDO – A COSTEIRA DE LOURES 

 

4.1. Enquadramento territorial e localização: a encruzilhada de 3 

concelhos 

 

A área em estudo situa-se na Grande Área Metropolitana de Lisboa.  
 

 
Figura 3: Grande Área Metropolitana de Lisboa 

 

 

Fonte: Atlas da AML 

 

A Grande Área Metropolitana de Lisboa regista a maior concentração 

populacional e económica do país. É formada por dezoito concelhos, que 
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correspondem a 3,3% do território nacional, onde residem quase 3 milhões de 

habitantes, cerca de ¼ da população portuguesa. Os resultados preliminares dos 

Censos 2011 indicam uma população residente de 2 815851 indivíduos. Na última 

década este número aumentou cerca de 6%, o que significa um crescimento três vezes 

superior à média nacional (2%). 

O grau de urbanização na AML é o maior do país, pois 97% das famílias vivem 

em áreas predominantemente urbanas. 

Para além da concentração demográfica, o território metropolitano caracteriza-

se por uma forte aglomeração urbana e por específicas formas de coesão social. Nele 

coexistem espaços qualificados e espaços degradados e desqualificados, geradores de 

diferentes formas de apropriação do espaço e de desequilíbrios sociais. 

A área em estudo ocupa parte de três concelhos da área Metropolitana de 

Lisboa - Amadora, Odivelas e Loures - estendendo-se da Freguesia da Brandoa 

(Amadora) até à freguesia de Unhos (Loures). Nesta área estão implantados diversos 

bairros considerados críticos segundo a noção adoptada no ponto 2.1: a área da 

Freguesia da Brandoa para a qual está previsto o Parque Urbano da Paiã, os bairros 

sociais do Estado Novo (Santa Maria e Menino de Deus) na Pontinha, os bairros de 

génese ilegal considerados insusceptíveis de reconversão na Pontinha, Odivelas e 

Olival Basto (Vale do Forno, Quinta do Zé Luís, Encosta da Luz, Serra da Luz, Quinta das 

Arrombas, Quinta da Várzea I e II, Quinta da Serra I e II e Cassapia) e os bairros de 

génese ilegal considerados insusceptíveis de reconversão nas freguesias de Camarate, 

Apelação e Unhos em Loures.  

Não obstante o interesse da análise dos diferentes bairros, o nosso estudo recai 

apenas sobre três dessas áreas: o bairro da Brandoa na Amadora, os bairros da 

Vertente Sul em Odivelas e o Bairro do Talude Militar em Loures. 
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Figura 4: Área de estudo 

 

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS 2011 

 

Quanto aos aspectos morfológicos e litológicos, distinguem-se duas grandes 

unidades morfológicas. A unidade oriental engloba uma série importante de relevos 

estruturais, principalmente relevos monoclinais, do tipo costeira16, a cerca de 25 km a 

Norte de Lisboa. Nesta área destaca-se, pela sua extensão, a “Costeira Miocénica”, 

também denominada Costeira de Loures. 

 

                                                      

16 As costeiras são formas de relevo dissimétricas em que os agentes geomorfológicos, em especial a 
água, põem em evidência a inclinação das rochas que suportam estes relevos.  
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Figura 5 - Área das Costeiras na Área Metropolitana de Lisboa 

 

 

Fonte: Atlas da AML 

 

Em termos geológicos na Costeira Miocénica predominam as litologias 

sedimentares mais recentes, nomeadamente a Formação de Benfica, também 

designada por Complexo Policonglomerático de Benfica, e as zonas aluvionares. 
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Figura 6 – Extracto da Carta Geológica de Portugal (Legenda - anexo 1) 

 

Fonte: Instituto Geográfico Português 
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4.2. Factores de risco à ocupação urbana 

 

Atentas as suas características biofísicas e geológicas é uma área propícia à 

ocorrência de riscos: riscos naturais, que correspondem a ocorrências associadas ao 

funcionamento dos sistemas naturais; riscos tecnológicos, que correspondem a 

acidentes que decorrem da actividade humana; riscos ambientais, que resultam da 

interacção das actividades humanas com o funcionamento dos sistemas naturais. 

As áreas de perigo de cheias são consideradas factores naturais de perigo dadas 

as condições orográficas do território, agravado pela adulteração das condições de 

drenagem natural. 

Segundo Zêzere e all. (2010:535) “ as cheias são fenómenos naturais extremos e 

temporários, provocados por precipitações excessivas que fazem aumentar o caudal 

dos cursos de água, originando o extravase do leito menor e a inundação das margens 

e áreas circunvizinhas, que se encontram frequentemente ocupadas por actividades 

humanas”. 

Parte da área de estudo, nos concelhos de Odivelas e Loures, tem sido assolada 

por episódios de cheias rápidas, caracterizadas pela “ (…) curta duração, com caudais 

de ponta muito elevados e uma brutal potência de escoamento em virtude da carga 

sólida transportada. Ocorrem de modo súbito e violento, sendo muito curto o espaço 

de tempo que medeia entre o início das chuvadas que as originam e a ponta de cheia” 

(ZÊZERE, 1991:56). 

A cheia rápida que ocorreu na madrugada de 26 de Novembro de 1967, na área 

de Odivelas foi gerada por precipitações elevadas durante um curto período: a estação 

meteorológica do Monte Estoril registou 159 mm entre as l0 h do dia 25 as l0h do dia 

26 (cerca de 1/5 da precipitação media anual), dos quais 129 mm em apenas cinco 

horas (das 19h do dia 25 às 0h do dia26) e 60 mm, entre as 21 e as 22h. As áreas mais 

afectadas foram: Vale da Ribeira de Odivelas – Bairro de Santa Cruz da Urmeira, Quinta 

do Silvado e Pombais; as áreas baixas da Póvoa de Santo Adrião e Quinta da Várzea. 

Morreram cerca de 700 pessoas, a maioria habitando construções localizadas nos 

leitos de cheia. 
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Figuras 7 a 10 – Cheias de 1967 na Costeira de Loures, hoje concelho de Odivelas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Junta de Freguesia do Olival Basto 

 

Em Novembro de 1983 e Fevereiro de 2008 verificaram-se novos episódios de 

cheias rápidas, embora de menor gravidade. 
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Figuras 11 a 13: Cheias rápidas em Odivelas - 1983 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 

 

Outros factores de risco na área em estudo são os movimentos de vertente e os 

deslizamentos de terras. De acordo com os Estudos para a revisão do PROTAML 

“Tendo como referência o cruzamento dos dois principais factores condicionantes da 
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instabilidade das vertentes (declive e geologia), verifica-se que este tipo de perigo tem 

uma incidência relevante em 9% da área total da AML. No entanto, a repartição 

espacial dos movimentos de massa é bastante desigual, sendo mais relevante em 

Mafra, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Setúbal, onde a área susceptível varia 

entre 11% e 34% dos respectivos territórios concelhios” (2010:12). 

Os deslizamentos são o principal interveniente no processo de evolução das 

vertentes nas costeiras dos concelhos de Odivelas e Loures, sendo estimulados pela 

acção da precipitação, das intervenções sucessivas nos cursos naturais das linhas de 

água e pela impermeabilização do solo. 

Figuras 14 e 15: Deslizamentos de terras no bairro Serra da Luz - 2008 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 
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A erosão por ravinamento, causada pela escorrência ou escoamento líquido, 

têm igualmente um papel preponderante na definição das vertentes destes concelhos. 

Esta erosão consiste na abertura de entalhes sensivelmente paralelos às linhas de 

maior declive, sendo determinada pela quantidade, intensidade e duração das 

precipitações. 

 

Figuras 16 e 17: Fissuras com deslocamentos horizontais na ordem dos 2 cm no Bairro Serra da Luz 

 

Fonte: Autora 

Outro factor a considerar prende-se com o risco sísmico da área da Costeira de 

Loures. De acordo com a versão de trabalho do “Plano Especial de Emergência para o 

Risco Sísmico para a Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes” (PEERS–

AML), o Banco de Gorringe e a falha do vale inferior do Tejo são as zonas sismogénicas 

com repercussões na região de Lisboa e Vale do Tejo. O estudo apresenta um cenário 

para um evento sísmico com Magnitude = 6.6/6.7 na AML e concelhos limítrofes com 

epicentro no Vale Inferior do Tejo. O território de Odivelas, na sua maioria, tem um 

registo de intensidade sísmica de VII, mas tem áreas com grau de intensidade VIII 

(sobretudo junto da Pontinha no extremo Sul do território, sendo esta área a de maior 

risco; nas vertentes voltadas a Norte a Sul do território; a zona de vale compreendida 

entre o Vale do Forno e o extremo Poente da Freguesia da Póvoa de Santo Adrião). 

Num cenário associado ao grau VII poderá haver destruição de alguns edifícios 

mais vulneráveis e desprendimento de material de revestimento de fachadas. O grau 

VIII implica já destruição considerável - os edifícios sofrerão danos, que serão ligeiros 

ou fortes consoante a qualidade da construção; poderá haver queda de grandes 
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estruturas (chaminés e edifícios); poderão ser abertas fendas em solo húmido e 

quebra de ramos de árvores; a este estão igualmente associadas perdas humanas. 

 

4.3. Evolução da ocupação urbana  

 

A ocupação humana da Costeira de Loures remonta à pré-história conforme 

demonstram os vestígios na estação arqueológica de Frielas. Contudo, e não obstante 

o interesse da pesquisa histórica sobre a ocupação urbana desta área, vamos 

debruçar-nos apenas sobre a origem das áreas críticas urbanas deste território. São 

diversas as tipologias daquelas áreas que podemos identificar no percurso Brandoa, 

Pontinha, Odivelas, Olival Basto, Frielas, e Unhos. Tais como parte de uma vila operária 

no Olival Basto, os bairros sociais degradados do Estado Novo na Pontinha, barracas e 

densas áreas ocupadas por construção clandestina em Odivelas e Loures. 

Na segunda metade dos anos 60 inicia-se a expansão suburbana da cidade de 

Lisboa. Os bairros do Olival Basto e Pontinha constituem exemplos do 

desenvolvimento dos subúrbios para Norte, em resultado do incremento dos 

transportes públicos para a capital.  

Paralelamente a este processo de expansão suburbana assiste-se ao 

aparecimento do fenómeno do loteamento ilegal de importantes áreas na periferia e é 

por esta altura que se inicia a ocupação urbana dos bairros da Brandoa e Serra da luz.  
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Figura 18: Área da Vertente Sul do concelho de Odivelas em 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 

 

Segundo SALGUEIRO (1983:129) “Entre 1960 e 1970, em consequência da maior 

saturação e mais-valia dos terrenos junto aos eixos de caminho-de-ferro, desenvolvem-

se sobretudo as áreas ligadas ao transporte rodoviário, devido ao incremento das 

carreiras de camionagem e à divulgação de meios de transporte próprios. São disso 

exemplo o desenvolvimento da área que, do fundo da Calçada de Carriche, vai até 

Caneças e também Loures.” 

Este facto deve-se a diversas causas que se reuniram num determinado 

contexto histórico. A ausência de uma política de habitação capaz de responder às 

necessidades de grande parte da população, a falta de habitação social, a especulação 

do mercado habitacional, a inexistência de planeamento aliado à incapacidade de 

controlo da ocupação do solo por parte da administração pública, conjugada com os 

fluxos migratórios de população, com poucos recursos económicos, vinda do interior 

para o litoral, e posteriormente com o fluxos decorrentes da descolonização de 1974, 
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levaram a que a escassez de alojamento a baixos custos fossem minimizados, com a 

construção bairros de barracas e de construção clandestina. 

Esta situação deu origem à rápida apropriação e ocupação de áreas livres, mas 

pouco aptas à construção como áreas verdes ou agrícolas, áreas de protecção, leitos 

de cheia e encostas de grande declive e/ou com solos geologicamente instáveis como 

é o caso da Costeira de Loures. São bairros de 1ª geração segundo a definição utilizada 

por Salgueiro (2000:203), com uma ocupação urbana muito intensa, quer ao nível da 

ocupação da área total do lote quer ao tipo de construção, em altura, com edifícios de 

4 e 5 pisos. 

Figura 19: Vista do Bairro Serra da Luz 

 

 
 

Fonte: Autora 

Os primeiros bairros de Barracas foram construídos por migrantes internos 

vindos do meio rural.Com o 25 de Abril o seu número aumenta passando muitos a 

serem ocupados por população de origem africana. Espacialmente, as barracas têm 

mais representação no centro e na primeira coroa suburbana da margem norte, onde 

se localizam os bairros de barracas da Costeira, em especial o Bairro do Talude Militar. 
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Figuras 20 e 21 - Barracas no Bairro Serra da Luz 

 

 
 

Fonte: Autora 

 

Com a chegada dos Imigrantes no final na década de 60, a Estrada Militar 

tornou-se numa solução para resolver o problema da falta de habitação. Ao longo da 

Estrada, desde Caxias a Sacavém, surgiram vários bairros entre os quais os bairros do 

Alto da Santa Catarina e Pedreira dos Húngaros no concelho de Oeiras, os bairros das 

Fontainhas, Cova da Moura e 6 de Maio no concelho da Amadora, os bairros da 

Estrada Militar de Charneca (Quinta Grande) em Lisboa e Unhos (Talude) no concelho 

de Loures. 

As primeiras habitações do Talude Militar datam de finais dos anos 70, e a 

construção desenrolou-se até 1993, altura em que as autoridades passaram a fiscalizar 

regularmente o bairro, impedindo a sua expansão. Actualmente o Talude Militar é o 

suporte físico do maior núcleo de barracas do concelho de Loures, que se distribui 

linearmente, abrangendo as freguesias de Unhos, Apelação e Camarate. Contudo, 

sobre o mesmo suporte físico encontram-se implantadas outras construções precárias, 

não abrangidas pelo PER, que devem merecer acção de realojamento dos respectivos 

habitantes, como forma de resolução das situações de precariedade social e de risco, 

associadas à precariedade habitacional e de instabilidade geotécnica do local. 
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4.4. Intervenções de regeneração urbana ensaiadas na costeira 

 

4.4.1. Projecto de reconversão urbana da Vertente Sul, em Odivelas 

 

O Concelho de Odivelas é composto por sete freguesias: Caneças, Famões, 

Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo Adrião e Ramada, distribuídas numa 

área de 26,6 km2. 

Possuí 93 bairros de génese ilegal. Destes 36 já possuem alvará de loteamento, 

31 estão em apreciação, 7 não possuem processo e 10 localizam-se em áreas de 

manutenção temporária (Vale do Forno, Quinta do Zé Luís, Encosta da Luz, Serra da 

Luz, Quinta das Arrombas, Quinta da Várzea I e II, Quinta da Serra I e II e Cassapia). A 

área destes bairros soma cerca 700ha. 

A área em análise corresponde a uma parte do Concelho de Odivelas, 

denominada Vertente Sul. Compreende uma área aproximada de 161 ha distribuída 

pelas freguesias da Pontinha e Odivelas, “encravada” a Sul, pelo limite administrativo 

entre o Concelho de Odivelas e o Concelho de Lisboa, a Norte, pelo Itinerário 

Complementar 17 (IC-17/CRIL) e o leito do Rio da Costa/Ribeira de Odivelas, a 

Nascente, pelo limite entre a freguesia de Odivelas e a freguesia de Olival Basto, junto 

ao nó viário do Senhor Roubado, abrangendo o local da estação do Metropolitano de 

Lisboa e o terminal rodoviário adjacente e a Poente, pela Rua Pedro Álvares Cabral, 

junto à Escola Agrícola da Paiã, e pelo limite Nascente do bairro Mário Madeira (que 

integra o aglomerado urbano da Pontinha). 
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Figura 22 - Delimitação da área de intervenção do Projecto de Reconversão da Vertente Sul – 
Odivelas 
 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 

 

Nesta área estão implantados sete bairros críticos: cinco bairros de génese 

ilegal (Vale do Forno, Quinta do Zé Luís, Encosta da Luz, Serra da Luz e Quinta das 

Arrombas) e dois bairros sociais (bairros de Santa Maria e Menino de Deus). 

Em 2001 a população residente era de 8275 indivíduos, ocupando 3404 fogos 

(Censos de 2001). 

A ocupação urbana da Vertente Sul é caracterizada pela desordem urbanística, 

a degradação do parque habitacional e do espaço público e pelo deficit de: 

 - Infra-estruturas de saneamento básico; 

 - Rede viária e de mobilidade em geral; 

 - Equipamentos públicos e sociais; 

 - Espaços públicos adequados a uma vivência urbana salutar; 
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 - Centralidades urbanas, e de uma ocupação diferenciada e estruturada em 

termos de usos, nomeadamente, habitacional, lazer, e actividades económicas. 

A estes problemas urbanísticos acrescem os problemas de integração social e 

as progressivas situações de marginalização, degradação, pobreza e desqualificação 

social. Nos últimos anos tem ocorrido uma transformação sociocultural acelerada: a 

população, de início sobretudo portuguesa, passou a incluir indivíduos oriundos de 

países africanos, Brasil, países da Europa de Leste e Asiáticos, o que desencadeou 

dinâmicas de guetização e de conflitos sociais latentes, nomeadamente com a 

comunidade SHIK. 

A maior proporção de edifícios construídos ocorre na Serra da Luz, 

(representando 58% do total da construção da Vertente Sul) seguido do bairro Vale do 

Forno (25% do edifícios construídos), os bairros da Encosta da Luz e Quinta do Zé Luís 

têm menos representatividade (11% e 6% respectivamente). 

Ao nível funcional existem diferenças entre os bairros. O Bairro Serra da Luz 

(freguesia da Pontinha), é o bairro com maior índice de actividades económicas 

(oficinas de mecânica automóvel, comércio de materiais de construção e comércio de 

produtos alimentares), seguindo-se a Encosta da Luz (freguesia de Odivelas) e 

finalmente o Bairro Vale do Forno (freguesia de Odivelas). Os restantes bairros têm 

uma função basicamente residencial. 

O Plano Director Municipal de Loures17 é ainda hoje, mais de 10 anos passados 

sob a criação do Concelho de Odivelas, aplicável aos dois concelhos.  

 

 

 

 

                                                      
17

 Foi aprovado mediante Resolução do Conselho de Ministros nº 54/94 publicada no DR nº 161, I série B 
de 14 de Julho de 1994, alterada pela publicação da Declaração nº 116/99 (2º série) no DR nº 96, II série 
de 24 Abril de 1999, rectificada através da Declaração nº 168/99 (2ª série) publicada no DR nº 140, II 
série de 18 de Junho de 1999, Resolução do Conselho de Ministros nº 43-A/99 publicada no DR nº 120, I 
série B de 24 de Maio de 1999 e Declaração nº 126/2000 (2ªserie) publicada no DR nº 87, II série de 12 
de Abril de 2000, Declaração nº 328/2004 (2ªserie) publicada no DR nº 305, de 31 de Dezembro. 
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Figura 23: Extracto da planta de Ordenamento do PDM de Loures (Legenda – Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 

 

Quadro 2: Síntese do previsto no Regulamento do PDM de Loures para a área da Vertente Sul 
de Odivelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Regulamento do PDM de Loures classifica o solo do território das Costeiras como Espaços 

Urbanos sujeitos a condições de duvidosa segurança geotécnica, Espaços Urbanos Sujeitos à atribuição 

do estatuto de manutenção temporária e Espaços não urbanizáveis Florestais de protecção e valorização 

ambiental de protecção e enquadramento. 

Nos espaços Urbanos sujeitos a condições de duvidosa segurança geotécnica estabelece que 

deverão ser objecto de estudos geotécnicos, a escalas adequadas, que condicionarão o uso e 

transformação urbana. Até à elaboração destes estudos estão sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

 - Não serem aprovados novos loteamentos, excepto se já existirem compromissos municipais 

assumidos até à data de entrada em vigor deste Regulamento; 

 - As construções existentes podem receber o estatuto de “manutenção temporária”; 

- O licenciamento de novas construções, reconstruções ou ampliações e a legalização de 

construções de origem ilegal obriga à apresentação, por parte dos promotores, de um estudo 

efectuado por geólogo de engenharia ou engenheiro civil geotécnico justificativo da sua 

segurança; 

 - Nas áreas livres deverá assegurar-se, sempre que possível, a instalação de uma cobertura 

vegetal adequada e garantindo o controlo da não deposição de detritos sólidos e de uma 

eficiente drenagem natural. 
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Tendo em conta o previsto no Plano Director Municipal, foi elaborado em 2001, 

já por iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, um estudo geológico-geotécnico, de 

forma a diagnosticar a estabilidade da Encosta da Luz /Vale do Forno. Esse estudo 

conclui, do ponto de vista da admissibilidade de construções, pela existência de zonas 

“aptas”, “não-aptas” e “aptas após intervenção” TECNASOL FGE (2001). As zonas aptas 

à construção correspondem a zonas com declives pouco acentuados da ordem dos 

15% no máximo. As zonas não-aptas constituem taludes muito pronunciados com 

inclinação superior a 50%.E as zonas aptas após intervenção caracterizam-se pelos 

seus taludes com inclinações entre 15% e 25% e pela existência de depósitos de 

vertente até profundidades máximas de 19m. Esta zona possui um elevado grau de 

De acordo com o plano, “manutenção temporária” corresponde ao estatuto das construções, 

legais ou ilegais, cuja localização pode ser considerada perigosa por se situarem em zonas sujeitas a 

elevados riscos naturais (geotécnicos ou inundações) e ainda, as construções de origem ilegal situadas 

noutras áreas que, do ponto de vista do ordenamento do território, sejam consideradas inconvenientes. 

Nos espaços urbanos Sujeitos à atribuição do estatuto de manutenção temporária deverá ser 

estabelecida uma ordem de prioridade para o realojamento das populações que se encontram nas 

situações referidas no número anterior, que privilegiará o realojamento dos habitantes situados em zonas 

que apresentem maior perigo para os seus ocupantes. Após o realojamento, as construções com o 

estatuto de manutenção temporário serão demolidas. 

As construções que inicialmente fiquem com o estatuto de manutenção temporária, mas que, 

após a realização de estudos, projectos e obras, cessem as condições que lhe conferem o estatuto de 

Manutenção temporária, poderão perder este estatuto e serem susceptíveis de legalização, quando se 

trate de construções de origem ilegal. No caso de se verificar a não manutenção das construções as áreas 

libertadas serão afectadas ao uso dominante de espaço envolvente.  

Nos espaços não urbanizáveis florestais de protecção e valorização ambiental de protecção e 

enquadramento é obrigatória a sua plantação com espécies apropriadas a essa função sendo proibidas 

novas construções. Sendo ainda proibidas outras acções que diminuam ou destruam as funções de 

protecção e valorização ambiental, nomeadamente através de aterros ou escavações e outras acções que 

não sejam licenciadas pelo município (acessos, vias de comunicação, etc.). O abate de espécies, para fins 

de produção ou não, está sujeito a autorização municipal e de outras entidades competentes da 

administração central. 

As zonas de declives superiores a 30% estão sujeitas ao Regime da Reserva Ecológica Nacional e a 

zona noroeste da área de estudo é ainda abrangida pelo Regime da Reserva Agrícola Nacional. 
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instabilidade devido à natureza das formações ocorrentes. Qualquer movimentação de 

terras nesta zona implica o recurso a medidas de estabilização adequadas. Só haverá 

construções nesta zona com as devidas medidas de contenção das terras a escavar, 

que irá contribuir para o aumento da resistência dos taludes. Devido aos declives 

serem acentuados as construções já existentes que não tiveram em conta este factor 

podem vir a correr riscos de instabilidade, e em futuras construções terá que se ter em 

conta este mesmo factor e tomar medidas de estabilização apropriadas. 

 

Figura 24: Carta de aptidão à construção - Estudo Geológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 

 

Durante anos esta área foi “ignorada” pelos municípios de Loures, e mais tarde, 

de Odivelas, limitando-se a conceder autorizações para a colocação de ramais de água 

e electricidade e a apoiar as Juntas de Freguesia na pavimentação das ruas. 

Não obstante os riscos a que está sujeita e o previsto em sede de Regulamento 

do Plano Director Municipal relativamente as construções em “manutenção 

temporária”, a primeira intervenção pública para reconverter esta área remonta a 
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2002, já por iniciativa do Município de Odivelas. Esta traduziu-se na delimitação18 dos 

cinco bairros de construção em manutenção temporária como áreas urbanas de 

génese ilegal ao abrigo da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, sem no entanto definir qual 

a modalidade de reconversão: por iniciativa dos particulares, por iniciativa municipal, e 

dentro desta, com ou sem o apoio da administração conjunta. Esta medida contribuiu 

para a criação e expectativas junto da população e o aumento da sua participação e 

envolvimento no processo de legalização dos bairros e das construções. Foram 

constituídas as respectivas Comissões de Administração Conjunta e iniciados os 

projectos de loteamento de cada bairro com vista à sua reconversão. As comissões 

eleitas pelos moradores de cada bairro são maioritariamente compostas pelos 

anteriores representantes das Associações de Moradores. Cada bairro é coadjuvado 

por uma equipa técnica contratada pelas Comissões, composta por um solicitador e 

um arquitecto, que no caso dos bairros Vale do Forno, Encosta da Luz, Serra da Luz e 

Quinta das Arrombas é a mesma. Estas equipas técnicas, com base num levantamento 

exaustivo19 que efectuaram para cada bairro, apresentaram as Plantas síntese dos 

loteamentos pretendidos acompanhadas das certidões do registo predial referente aos 

prédios abrangidos, dos levantamentos topográficos das AUGI e da listagem dos 

possuidores de cada uma das parcelas em que se subdividiu o loteamento ilegal (umas 

com habitações unifamiliares e outras com edifícios plurifamiliares de rendimento).  

As Comissões de Administração Conjunta são pessoas colectivas sem 

personalidade jurídica que prosseguem exclusivamente as competências que o artigo 

15º da Lei nº91/95, de 2 de Setembro lhes confere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Mediante deliberação da Câmara Municipal de Odivelas nº 30/2002, de 31 de Outubro. 

19
 Exemplo de ficha do levantamento do edificado no Anexo 3. 

Artigo 15.º 

Competências da comissão de administração 

1 - Compete à comissão de administração:  

a) Praticar os actos necessários à tramitação do processo de reconversão em representação dos titulares dos 

prédios e donos das construções integrados na AUGI;  

b) Celebrar os contratos necessários para a execução dos projectos e das obras de urbanização e fiscalizar o 

respectivo cumprimento;  

c) Elaborar e submeter à assembleia de proprietários ou comproprietários os mapas e os respectivos métodos e 

fórmulas de cálculo e as datas para a entrega das comparticipações e cobrar as comparticipações, 

designadamente para as despesas do seu funcionamento, para execução dos projectos, acompanhamento técnico 

do processo e execução das obras de urbanização;  
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As Comissões possuem actualmente avultadas quantias procedentes das 

quotizações a que os comproprietários estão obrigados, de acordo com o regime de 

Lei nº 91/95, de 2 de Setembro. As quotizações são pagas em função do número de 

lotes ou por área (m2) que cada proprietário possui, variando entre os 200 e os 800 

Euros/Ano. As Comissões esperam um dia aplicar essas verbas na reconversão dos 

bairros. 

Recentemente, foi deliberado, em Reunião Pública da Câmara Municipal de 

Odivelas, em 8 de Setembro de 2011submeter à Discussão Pública o Projecto de 

Delimitação da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, como Área de Reabilitação 

Urbana (ARU), e o seu respectivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, de 

acordo com o previsto no disposto nos números 4 e 5 do artigo 14.º e artigo 78.º do 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana20. 

                                                      
20 Instituído pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, conjugados com o n.º 3 e n.º 4 do artigo 

77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (que institui o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial), na sua actual redacção. 

 

d) Elaborar e submeter à assembleia de proprietários ou comproprietários os orçamentos para execução das obras 

de urbanização, o relatório da administração conjunta e as contas anuais, intercalares, relativas a cada ano civil, 

e as contas finais;  

e) Submeter os documentos a que se referem as alíneas do n.º 1 do artigo 16.º-B a parecer da comissão de 

fiscalização;  

f) Constituir e movimentar contas bancárias;  

g) Representar a administração conjunta em juízo;  

h) Emitir declarações atestando o pagamento das comparticipações devidas pelos proprietários ou 

comproprietários para efeito da emissão da licença de construção, ou outros actos para as quais as mesmas se 

mostrem necessárias, nomeadamente para efeito do disposto no artigo 30.º-A;  

i) Representar os titulares dos prédios integrados na AUGI perante os serviços de finanças e conservatórias do 

registo predial, para promover, designadamente, as necessárias rectificações e alterações ao teor da matriz e da 

descrição e o registo do alvará de loteamento, podendo fazer declarações complementares;  

j) Representar os titulares dos prédios integrados na AUGI no acto notarial para os efeitos previstos no n.º 4 do 

artigo 38.º;  

l) Dar cumprimento às deliberações da assembleia;  

m) Prestar a colaboração solicitada pela câmara municipal, designadamente entregando documentos e facultando 

informações.  

2 - As contas anuais, intercalares e finais, previstas na alínea d) do número anterior, devem ser elaboradas de 

acordo com o Plano Oficial de Contabilidade, com as necessárias adaptações, e subscritas também por um técnico 

oficial de contas, a designar pela comissão de administração.  

3 - A aprovação das contas anuais, intercalares, cujo movimento do respectivo exercício exceda (euro) 50000 e a 

aprovação das contas finais da administração dependem da certificação prévia por revisor oficial de contas ou por 

uma sociedade de revisores, igualmente a designar pela comissão de administração.  
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Figura25: Levantamento topográfico do Bairro Serra da Luz – Odivelas 

 

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas 

 

Face ao impedimento legal surgido nos anos setenta sobre a divisão da 

propriedade rústica (Portaria nº 202/70, de 21 de Abril) e da necessidade dos 

competentes alvarás de loteamento (DL nº 289/73, de 6 de Junho), o fraccionamento 

das parcelas da área da Vertente Sul foi feito maioritariamente em avos. Parte da área 

caracterizada é ocupada por edifícios plurifamiliares de rendimento. Importa salientar 

que grande parte dos proprietários dos prédios de rendimento dos bairros Vale do 

Forno e Serra da Luz são “arrendatários” da Câmara Municipal de Lisboa no Bairro 

Padre Cruz, confinante com estes. 

Dada a dificuldade da intervenção urbanística a adoptar (demolições, 

realojamentos, reestruturação dos tecidos urbanos existentes) e a necessidade de 

recorrer a instrumentos jurídicos não previstos na Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, 

como a expropriação, a posse administrativa e o exercício do direito de preferência, a 
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área ocupada pelos cinco bairros foi decretada, ao abrigo da Lei dos Solos, como área 

crítica de recuperação e reconversão urbanística, pelo Decreto nº 3/2008, de 31 de 

Janeiro de 200821.Contudo, nenhuma destas faculdades foi exercida pela Câmara 

municipal, pois qualquer uma delas implica verbas avultadas, mantendo-se a ocupação 

existente. 

Por força da gravidade da situação, à qual a delimitação como AUGI e a 

declaração de área crítica de recuperação e reconversão urbanística não davam 

resposta, foi proposta, em Julho de 2008, uma primeira candidatura no âmbito da 

política de cidades – Parcerias para a regeneração urbana, ao Programa Operacional 

Regional de Lisboa do Quadro de Referência Estratégico Nacional. Esta pretendia obter 

um financiamento direccionado para a criação de equipamentos de base local, infra-

estruturas básicas, a par da beneficiação do espaço público. Porém a candidatura foi 

recusada, pois a CCDRLVT considerou, entre outros factores, a ausência de um 

instrumento de gestão territorial que enquadrasse a operação, a par da demissão da 

autarquia no controlo da construção. 

Para ultrapassar este novo impasse, a autarquia decidiu proceder à elaboração 

de um Plano de Urbanização para estabelecer os critérios estruturadores da área, 

através de deliberação tomada em 5 de Novembro de 2008, na 21.a reunião ordinária. 

Pretende-se que este instrumento integre acções fundamentais para a regeneração 

urbana e requalificação ambiental desta área, pela adopção de soluções equilibradas 

que minimizem as situações de riscos e corrijam as deficiências urbanísticas mais 

graves, através de um planeamento e desenvolvimento, sustentável, sistémico, 

integrado, participado e monitorizado. 

Como forma de contornar as dificuldades financeiras do município que 

prejudicam a elaboração do plano de urbanização, foi celebrado em 28 de Dezembro 

de 2009 um contrato para planeamento entre a Câmara Municipal de Odivelas e as 

cinco comissões de administração conjunta dos bairros22. 

                                                      
21

 Publicado no Diário da Republica, 1º Série, nº 22 de 31 de Janeiro de 2008. 

22
 Termos de referência para elaboração de Plano de Urbanização da Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas e respectiva avaliação ambiental e minuta de contrato para sua elaboração em anexo 4 
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Em 20 de Abril de 2009 foi submetida uma segunda candidatura as Parcerias 

para a Regeneração Urbana, que mereceu aprovação por parte da CCDRLVT, e se 

encontra actualmente em execução. 

A área de intervenção delimitada no Programa de Acção de Parcerias para a 

Regeneração Urbana, corresponde à totalidade da área designada Vertente Sul do 

Concelho de Odivelas, com 161 hectares. O Programa de Acção, com um horizonte 

temporal de 3 anos, está estruturado em quatro eixos de actuação (Qualificação do 

espaço publico e do ambiente urbano23, Desenvolvimento Económico24, 

Desenvolvimento Social25 e Desenvolvimento Cultural26), sendo composto por um 

conjunto de acções de valência distintas. 

Os Projectos e Acções do Programa de Acção estão divididos de acordo a sua natureza, 

nos seguintes grupos: 

 - Grupo 1 - Governança, Ordenamento e Sustentabilidade 

 - Grupo 2 - Equipamentos Colectivos de Identidade e Referência Urbana 

 - Grupo 3 -Qualificação do Ambiente, Espaço Publico e Infra-estruturas Urbanas 

                                                      
23 Modernização das infra-estruturas urbanas, incluindo a instalação de infra-estruturas para as 

Tecnologias de informação;Melhoria do ambiente urbano, em especial, criação e qualificação de 
espaços verdes urbanos, e valorização de frentes ribeirinhas;Melhoria da acessibilidade e mobilidade, 
promovendo os modos de transporte favoráveis ao ambiente, a circulação clicável e pedonal, a 
reestruturação da rede viária e a criação de estacionamento e a supressão de barreiras arquitectónicas 
Equipamentos colectivos de identidade e referência urbana; Recuperação e qualificação do espaço 
publico, incluindo mobiliário urbano e equipamento estruturante; Melhoria da qualidade visual da 
paisagem urbana; Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos; Criação de estruturas de 
gestão e manutenção do espaço público; Apoio técnico aos moradores para auto-reabilitacão dos 
edifícios e habitações;Desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento urbano participado. 

24 Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas actividades económicas; Apoio a 

iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas adequadas de apoio 
técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das regras dos auxílios de Estado; 
Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de auto-emprego e de empreendedorismo, 
em que se privilegia a exploração do potencial das TIC; 
25

 Qualificação e modernização dos serviços de interesse colectivo para a população ou as empresas; 

Criação/remodelação de equipamentos e de serviços de proximidade; Dinamização de actividades 
recreativas e desportivas; Melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho, em 
particular das pessoas em risco de exclusão social; Acções de conciliação da vida familiar com a vida 
profissional; Prevenção da toxicodependência, da delinquência e de comportamentos anti-sociais. 
26

 Criação e dinamização de equipamentos culturais; Qualificação e modernização de serviços culturais 

vocacionados para a educação artística e a fruição cultural; Dinamização das actividades culturais. 
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 - Grupo 4 - Inclusão Social e Valorização Cultural 

 - Grupo 5 - Requalificação do Tecido Económico e Melhoria das Condições 

Socioeconómicas da População 

 - Grupo 6 - Dinamização e Monitorização do Programa de Acção 

Pela sua relevância para o presente trabalho abordaremos apenas o grupo de 

acções relativas à Governança, Ordenamento e Sustentabilidade que segundo o texto 

da candidatura são “fundamentais à definição das normativas urbanísticas e 

institucionais, bem como à sustentabilidade material, socioeconómica e ambiental do 

território”. Para o efeito, propõe-se a implantação de metodologias de participação 

pública e de práticas de Governança, aplicadas à concretização dos instrumentos de 

ordenamento, de execução e de natureza estruturante para o território através das 

seguintes acções: 

 - Workshops de Participação dos Actores Locais e Desenvolvimento de Técnicas e 

Processos de Planeamento Participado27; 

 - Plano de Urbanização para a Vertente Sul do Concelho de Odivelas e Programa de 

Acção Territorial; 

 - Projectos de Requalificação de Linhas de água28;” 

 - Projectos de Intervenções Prioritárias de Consolidação de Encostas29. 

                                                      
27

 Esta acção consiste na concepção e implementação de técnicas de participação interactiva tendo por 

fim incrementar e incentivar o diálogo e o debate público, à circulação da informação e a construção 
partilhada das decisões. 
28

No âmbito desta acção pretende-se levar a cabo a Caracterização do Comportamento Hídrico do Rio 

da Costa e a sua Bacia Hidrográfica, tendo em vista a definição dos impactes nos terrenos circundantes 
em termos da área inundável e regime de escoamento de águas. Tem por objectivo a realização dos 
levantamentos, estudos e elaboração de projectos de intervenção na Bacia Hidrográfica e Linhas de 
Agua que ocorrem na área de intervenção do Plano de Urbanização tendo por fim a renovação e 
qualificação destas na perspectiva de uma intervenção paisagística integrada numa área mais alargada 
de espaço de utilização pública com as funções de enquadramento e descompressão urbanísticos, de 
lazer e de espaço verde equipado. 
29

Esta acção tem por fim a identificação dos riscos e perigos para com a ocupação urbana existente, 

tendo por base as características geológicas e geotécnicas do solo, associado aos valores de declives 
topográficos existentes e aos níveis freáticos ocorrentes no solo. No desenvolvimento desta acção 
proceder-se-á a caracterização e classificação geológica-geotécnica dos solos considerando os estudos já 
existentes e elaborados em tempo oportuno. 
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Das referidas acções salientamos, pela sua importância para a matéria que se 

aborda, a acção relativa ao Plano de Urbanização para a Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas e ao Programa de Acção Territorial. Como referido anteriormente os 

procedimentos de elaboração do Plano de Urbanização da Vertente Sul tiveram início 

em Novembro de 2008 com a correspondente deliberação camarária. O objectivo do 

plano é transformar a Vertente Sul num território de vivência sustentável, susceptível, 

através da sua regeneração ambiental, social e urbanística, de contribuir para a 

valorização de Odivelas. E como forma de complementar o Plano de Urbanização (PU) 

determinou-se a elaboração simultânea de um Programa de Acção Territorial, virado 

para a operacionalização de acções mais urgentes. 

O Plano de Urbanização propõe definir o quadro de requalificação e 

reestruturação/reconversão da sua área de intervenção, promovendo a constituição 

de tecidos urbanos harmoniosos, em boas condições de solidez, salubridade e 

segurança, de forma integrada, ambiental e economicamente sustentada. 

Tendo em conta as especificidades daquela área territorial, o Plano de 

Urbanização tem como objectivos gerais estabelecer o quadro legal e executório da 

sua Área de Intervenção, observando os seguintes princípios orientadores: 

 Reabilitar, requalificar, realojar e estabilizar; 

 Qualificar as condições ambientais; 

 Reforçar o suporte infra-estrutural; 

 Prevenir os riscos naturais, ambientais e tecnológicos presentes; 

 Melhorar as condições de saúde pública; 

 Promover a inclusão social e os princípios da cidadania e da igualdade 

entre a população; 

 Promover a cultura, a educação e o desporto; 

 Requalificar o tecido económico e melhorar as condições 

socioeconómicas da população; 

 Incrementar as condições de acessibilidade e de mobilidade e melhorar 

a sua relação com a envolvente; 

 Eliminar barreiras físicas e sociais entre a Área de Intervenção e as áreas 

contíguas dos Concelhos de Odivelas e de Lisboa; 
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 Estabelecer o quadro normativo adequado. 

Com o Plano de Urbanização pretende-se obter uma visão de conjunto da Área 

de Intervenção e apontar um quadro de referência para a aplicação de políticas 

urbanas que, através da definição da estrutura urbana e do regime de uso e 

transformação do solo, permitam o enquadramento das acções a levar a cabo para a 

recuperação e reconversão dos bairros abrangidos. 

Com o Programa de Acção Territorial pretende-se, a partir de um Diagnóstico 

Estratégico de Tendências, identificar objectivos, especificar acções e estabelecer o seu 

escalonamento temporal, de forma a permitir a operacionalização, a curto/médio 

prazo das intervenções de requalificação dos Bairros, com a necessária coordenação 

das entidades públicas e privadas interessadas. 

Como requisito de admissão da candidatura e para que a concretização do 

programa de acção fosse exequível, foi necessário o envolvimento de diversos actores 

que culminou com a assinatura de um protocolo de parceria local30. 

                                                      
30

 A AmoValfor que tem por missão colaborar na construção de um Pólo Cívico com valências de Centro 

de Dia/Apoio a Idosos, a Associação Comunidade Lusófona que tem por missão o fomento do dialogo 
multicultural e da igualdade de oportunidades através da dinamização de actividades culturais que 
visem a valorização pessoal e cultural das diferentes comunidades, a Associação RUTE que tem por 
missão promover programas de enquadramento socioeconómico no âmbito das relações pessoais, 
familiares e sociais, a Associação Prevenir, tem por missão a implementação de medidas de prevenção e 
combate ao insucesso e abandono escolar, o Centro Comunitário e Paroquial de Famões que tem por 
missão colaborar no Programa Clube em Movimento no âmbito de um programa de acções desportivas 
para idosos, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI da Encosta da Luz que tem por missão 
contribuir para a construção de um equipamento ligeiro multifuncional e na valorização de espaços 
públicos, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI da Quinta do José Luís que tem por missão 
contribuir para a requalificação paisagística e ambiental na Quinta do José Luís, e na valorização dos 
espaços públicos, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Serra da Luz que tem 
por missão contribuir para a requalificação urbanística e ambiental da Praça das Culturas e para a 
valorização dos espaços públicos, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Vale do Forno que 
tem por missão contribuir para a requalificação do Largo da Saudade e na valorização dos espaços 

públicos, a Comissão de Administração Conjunta da AUGI da Quinta das Arrombas que tem por missão 
contribuir na valorização dos espaços públicos, a DECO que tem por missão a promoção de Workshops 
direccionados a problemática de consumo e orçamento familiar, a Escola Intercultural das Profissões e 
do Desporto da Amadora, E.M. que tem por missão colaborar na melhoria das competências e da 
inserção no mercado de trabalho, a Escola Profissional Agrícola D. Dinis que tem por missão colaborar 
nas primeiras intervenções no futuro Parque Urbano e na implementação de Hortas Urbanas, a 
GESTUAL (CIAUD/FAUTL) que tem por missão colaborar no desenvolvimento de tecnologias e processos 
de planeamento partilhado, o Instituto da Agua (INAG), que tem por missão contribuir nas primeiras 
intervenções do parque urbano, situado entre o Rio da Costa e o troco da CRIL, e ainda na requalificação 
das linhas de agua da área de intervenção do Plano de Urbanização, o Instituto Particular de Formação e 
Ensino de Línguas (IPFEL) que tem por missão o desenvolvimento de estratégias de emprego local e 
desenvolvimento profissional, a PROACT Unidade de Investigação e Apoio Técnico ao Desenvolvimento 
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A execução do Programa de Acção está a cargo de uma equipa de projecto 

multidisciplinar, integrada na orgânica da Câmara Municipal de Odivelas equiparada a 

uma divisão municipal. Esta equipa sofreu nos últimos anos diversos enquadramentos 

na orgânica municipal com reflexos na sua forma de actuação. Primeiro pertenceu à 

Divisão para a requalificação das AUGI, do Departamento de Gestão Urbanística, onde 

o lema era “legalizar o legalizável”, sob o qual foram delimitados como AUGI os bairros 

da Vertente Sul. Posteriormente foi integrada na Direcção de Projecto da Vertente Sul, 

equiparada a departamento municipal, e directamente dependente da presidência. 

Essa equipa foi responsável pela 1ª candidatura ao Quadro de Referência Estratégico 

Nacional. Mais tarde passou a Divisão de Requalificação e Integração de Áreas Criticas, 

integrada no Departamento de Planeamento Estratégico, a qual teve uma curta 

existência (cerca de um ano). Actualmente constituem uma equipa de projecto, 

equiparada a divisão municipal e integrada no Departamento de Planeamento 

Estratégico. 

O investimento total elegível é de 5.387.851,51 € (Cinco milhões, trezentos e 

oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um euros, e cinquenta e um cêntimos), dos 

quais 2.693.925,75 € (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e vinte 

cinco euros, e setenta e cinco cêntimos) é co-financiamento FEDER. 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Local a Valorização do Ambiente e a Luta Contra a Exclusão Social que tem por missão participar em 
actividades de apoio ao emprego e ao empreendedorismo, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) que tem por missão contribuir na requalificação das linhas de agua da área de intervenção do 
Plano de Urbanização, a Municipália que tem por missão promover acções de âmbito cultural, a 
PROSALIS que tem por missão a prevenção da toxicodependência, a Rodoviária de Lisboa que tem por 
missão colaborar na operação de reforço e de qualificação da mobilidade, o SamPedro Supermercados 
que tem por missão colaborar e ceder o espaço para o Programa Clube em Movimento, os Serviços 
Municipalizados de Loures (SM) que tem por missão assegurar a implementação e remodelação de 
sistemas de resíduos Sólidos e Urbanos (RSU), a SimTejo que tem por missão proceder a eliminação das 
descargas de aguas residuais domesticas existentes no leito do Rio da Costa, através da construção de 
interceptor local e condução do efluente para tratamento a ETAR de Frielas, a União Desportiva e 
Recreativa Santa Maria que tem por missão colaborar na promoção e organização de actividades 
desportivas. 
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Figuras 26 a 28: Construções no Bairro Serra da Luz 

 

Fonte. Autora 

 

4.4.2- Ocupação do Talude Militar no concelho de Loures 

 

No Bairro do Talude, freguesia de Unhos, no Concelho de Loures está em curso a 

intervenção no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER). 

O Bairro do Talude Militar é uma área crítica urbana da periferia da Área 

Metropolitana de Lisboa, considerada “insusceptível de reconversão” há 18 anos. 

Trata-se de um pequeno bairro de auto-construção clandestina, perto do bairro do 

Catujal (freguesia de Unhos), constituído por 148 “edifícios” unifamiliares (estruturas 

precárias que foram passando a alvenaria ao longo do tempo), implantados em 

terrenos públicos, sem quaisquer infra-estruturas básicas, com uma população de 

cerca de 700 pessoas, das quais mais de 90% são Cabo-verdianos. Bordeja a parte 

superior das Costeiras numa extensão de 1,5 km da Estrada Militar e deve o seu nome 

ao facto da Estrada Militar ter sido escavada, criando um declive para os dois lados da 

estrada, que se denomina de Talude. É uma ramificação de uma estrada militar mais 

ampla, que se estende por vários quilómetros (abrangendo parcelas das freguesias de 

Camarate, Frielas, Unhos e Apelação), onde se apoiam pequenos núcleos de génese 

ilegal (alguns dos quais em processo de reconversão/ legalização) com uma população 

estimada em cerca de 12000 pessoas. 
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Figura 29: Área ocupada pelo Bairro do Talude – Unhos, Loures 

 

 

 

Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território – Adaptado 
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A designada Estrada Militar do Recinto de Segurança do Sector Norte, também 

conhecida por Estrada Militar Caxias-Sacavém ou Estrada Militar de Defesa de Lisboa, 

circundava Lisboa, fazendo a interligação dos fortes e outros dispositivos de defesa 

integrados no Campo Entrincheirado de Lisboa (CEL). A expansão urbana de Lisboa 

interrompeu-a em vários locais. Grande parte da Estrada Militar - nomeadamente o 

seu troço entre Benfica e Sacavém - foi aproveitado, a partir de 1886, para ser 

incorporado na nova Estrada da Circunvalação de Lisboa, passando a ter uso civil, além 

do militar. Hoje persistem algumas secções integradas em arruamentos de Lisboa das 

quais se destaca a denominada "Estrada Militar”, entre a Calçada de Carriche e 

Benfica.  

A parte da Estrada Militar e os terrenos confinantes localizadas no concelho de 

Loures foram cedidos a título definitivo à Câmara Municipal de Loures, mediante 

Portaria nº 28/97, de 4 de Dezembro de 199631, e a autarquia pretende recuperá-los 

como património militar, o que implica o realojamento das famílias residentes e a 

demolição das construções existentes.  

Como referido anteriormente sobre o Projecto de Reconversão da Vertente Sul 

em Odivelas, o Regulamento do Plano Director Municipal de Loures classifica o solo do 

território das Costeiras como Espaços Urbanos sujeitos a condições de duvidosa 

segurança geotécnica, Espaços Urbanos Sujeitos à atribuição do estatuto de 

manutenção temporária e Espaços não urbanizáveis Florestais de protecção e 

valorização ambiental de protecção e enquadramento. Nos espaços urbanos Sujeitos à 

atribuição do estatuto de manutenção temporária deverá ser estabelecida uma ordem 

de prioridade para o realojamento das populações que se encontram nas situações 

referidas no número anterior, que privilegiará o realojamento dos habitantes situados 

em zonas que apresentem maior perigo para os seus ocupantes. Após o realojamento, 

as construções com o estatuto de manutenção temporário serão demolidas e o espaço 

convertido em área de turismo cultural e laser. 

 

 

                                                      
31

 Publicada no Diário da Republica nº 13, II série, de 16.01.97. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Entrincheirado_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_da_Circunvala%C3%A7%C3%A3o_de_Lisboa
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Figura 30 - Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Loures (Legenda Anexo 2) 

 

 

 

Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território – Adaptado 

 

O bairro do Talude está recenseado no Programa Especial de Realojamento 

(PER) desde 1993. Ao abrigo deste programa já foram realojadas 70 famílias em bairros 

sociais do Concelho de Loures, em regime de renda apoiada.  
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Quadro 3: Situação dos Bairros de Barracas, com agregados registados e não registados no PER, no 
concelho de Loures (Setembro de 2010). 
 
 

Núcleo Designação 

do Bairro 

Freguesia Agregados 

PER 

Barracas 

PER 

Agregados 

não PER 

Barracas 

não PER 

Indivíduos 

total 

44 Quinta da 

Serra 

Prior Velho 161 127 96 48 950 

5 Quinta da 

Vitória 

Portela 102 106 25 26 460 

94 Talude 

Militar 

Camarate/Frielas/ 

Unhos 

228 s/inf 120 s/inf s/inf 

11 Bairro da 

Torre 

Camarate 0 0 124 94 0 

32 Junto ao 

Bairro CAR 

Zambujal 

São Júlião do 

Tojal 

5 s/inf 36 s/inf s/inf 

 Pequenos 

Núcleos 

S/inf. 1 1 s/inf s/inf s/inf 

TOTAL 497 234 401 168 1410 

 

Fonte: Câmara Municipal de Loures/Divisão Municipal de Habitação 

 

Devido às suas características geológicas e geotécnicas e aos tipos de ocupação 

e edificação existentes, esta área do concelho de Loures foi descrita pelo Serviço 

Municipal de Protecção Civil como um “castelo de areia”, tendo sido elaborado um 

plano de emergência para o local. 
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Figura 31: Ocupação do edificado no Bairro do Talude Militar 

 

 

Fonte: LAGES (2011:55) 

 

A execução do programa de realojamento está a cargo da Divisão de Habitação 

da Câmara Municipal de Loures, coadjuvada pelos Gabinetes de Intervenção Local 

(GIL). Estes são estruturas da Divisão Municipal de Habitação, a funcionar em algumas 

freguesias, dotadas de meios técnicos e recursos humanos cuja missão está 

primordialmente orientada para apoiar a resolução de problemas sentidos pela 

população residente nos bairros municipais.  

http://www.cm-loures.pt/m_Freguesias.asp
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Estes serviços representam um meio de proximidade dos serviços da câmara às 

populações, e têm preparado todo o processo para o realojamento, assim como o 

acompanhamento social das famílias e o desenvolvimento de acções para a sua plena 

integração após o realojamento. 

O processo de realojamento do bairro integra também uma associação 

representativa dos moradores, a Associação de Melhoramentos e Recreativo do 

Talude (AMRT), criada em 27 de Agosto de 1993. Esta Associação, que conta com o 

apoio financeiro e técnico de várias instituições32, constitui um espaço de encontro e 

cultura da comunidade, e funciona como elemento de ligação “facilitador” entre os 

moradores e a estrutura autárquica. Foi progressivamente assumindo a prestação de 

serviços sociais, como o apoio à infância através da creche, e da ocupação de tempos 

livres dos jovens e, a par, desenvolve projectos de apoio à inserção na vida activa e 

reintegração profissional dos associados. 

A conclusão do realojamento, prevista para 2011, pode estar comprometida na 

sequência das actuais restrições financeiras impostas à administração central e local. 

 

4.4.3 - Requalificação urbana da freguesia da Brandoa – Amadora 

 

A freguesia da Brandoa corresponde a uma das 11 freguesias do concelho da 

Amadora. Com 220ha, a freguesia tinha em 2001 cerca de 15600 habitantes (17.732 

em 2011). 

O principal surto construtivo da Freguesia aconteceu na década de 60, com a 

construção de 71% da totalidade dos edifícios (a maior parte plurifamiliares), em lotes 

de propriedade privada, embora não enquadrados legalmente, em terrenos bastante 

acidentados. Sendo um bairro de génese clandestina com características únicas ao 

nível da estrutura da propriedade do solo (registo individual de lotes em m2). 

A ocupação é predominantemente residencial, sendo grande parte dos 

quarteirões de génese clandestina (cerca de 80% das edificações existentes). Era uma 

                                                      
32

 Tais como o Banco Alimentar e o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) 
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área fortemente desqualificada em termos sociais e urbanísticos a necessitar de 

intervenções de requalificação, sobretudo ao nível da habitação, equipamentos, 

espaços públicos, acessibilidades e ambiente. 

A urbanização ganhou visibilidade pública em 1968, devido ao surto de febre 

tifóide que a atingiu e em 1969, na sequência do desmoronamento de um prédio de 7 

andares (em construção). 

Atenta ao aumento da construção, a Câmara Municipal de Oeiras propôs à 

Direcção - Geral dos Serviços de Urbanização, em 1962, a urbanização do bairro, que 

não teve seguimento. Tal só veio a acontecer após o alarme público da queda do 

edifício. E em 1970 é convidado o Gabinete de Planeamento e Arquitectura a elaborar 

um plano urbanístico para a zona da Brandoa, o Plano Geral de Urbanização da 

Brandoa/ Falagueira. 

Nessa altura a Brandoa já tinha cerca de 5 mil fogos e quase 20 mil habitantes, 

sem quaisquer infra-estruturas de água, electricidade e saneamento. Na década de 70 

o Ministério das Obras Públicas iniciou as obras de saneamento e o Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil efectua a avaliação das condições de estabilidade dos 

edifícios. 

Figura 32 – Arruamento do Bairro da Brandoa (anos 60) 
 

 
 

Fonte - Google 
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Em 1979 é criado o município da Amadora e a freguesia da Brandoa, do qual faz 

parte, ocupando uma área de 318,90 hectares. 

Como forma de obviar eficazmente aos inconvenientes de ordem urbanística e 

habitacional existentes a área da Brandoa, abrangida pelo Plano Geral de Urbanização 

da Brandoa-Falagueira de 1974, foi declarada área crítica de recuperação e 

reconversão urbanística mediante Decreto Regulamentar nº 37/84, de 27 de Abril33. 

Este concede à Câmara Municipal da Amadora, entre outros, o direito de preferência 

nas transmissões a título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados 

na sua área de intervenção, direito mais tarde extinto por efeitos da revogação do 

referido Plano pelo PDM da Amadora. 

No Plano Director Municipal da Amadora (1994)34 a área da freguesia da 

Brandoa é integrada em duas unidades operativas de planeamento (UOP1 e UOP2): a 

primeira compreende a parte norte da freguesia, objecto do Plano de Urbanização 

Amadora Zona Nascente, e a segunda ao bairro propriamente dito. Em termos de uso 

do solo está classificada como solo urbano e qualificada como habitação, equipamento 

urbanizável, industrial proposto e espaços verdes de protecção e enquadramento. 

Em 1996 a Câmara deliberou uma proposta de intervenção sobre os 

quarteirões na Quinta da Brandoa, através da elaboração de planos de pormenor que 

visam regular a constituição e legalização de lotes e o licenciamento de novas 

construções. 

Em 2002 a Câmara Municipal da Amadora apresentou uma candidatura ao 

Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de 

Lisboa – PROQUAL enquadrado nos Programas Operacionais Regionais e Sectoriais do 

Quadro Comunitário de Apoio para 2000-2006 (QCA III). A execução do programa 

assentou num modelo de gestão descentralizado ao nível da orgânica da câmara 

municipal que consistia numa unidade de gestão autónoma, designada Gabinete 

Especial de Recuperação da Brandoa (GERBRA), equiparada a Departamento 

                                                      
33

 Publicado no Diário da Republica, I Série, nº 98, de 27 de Abril. 

34
 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 44/94 e publicado no Diário da República nº 

142, I Série - B, de 22 de Junho. 
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municipal, sediada no próprio bairro, constituída por uma equipa multidisciplinar, que 

valorizava a proximidade com a população.  

Figuras 33 e 34 – Carta e lista de Projectos do Programa Estratégico da candidatura ao Proqual 
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Com um modelo de gestão adequado ao tipo de intervenção e a definição clara 

dos domínios de intervenção prioritária, o Proqual da Brandoa traçou como objectivos 

estratégicos (ANTUNES, 2011:331): 

 - Continuar a requalificação sócio-urbanística da área de intervenção, 

nomeadamente no que respeita às situações de marginalização, pobreza, 

desqualificação social e consequente exclusão, permitindo o início de um processo de 

desenvolvimento sustentado e integrado; 

 - Intervir ao nível do ambiente urbano e do espaço público, da educação, dos 

equipamentos sociais, da formação e integração profissional, da empregabilidade, da 

dinamização das actividades económicas e da segurança estrutural do edificado; 

 - Melhorar as condições de habitabilidade, de salubridade, de sociabilidade e 

de segurança, dinamizar o tecido económico e associativo, promover a integração 

social da população, reforçar o sentimento de pertença e a identidade local. 

Este programa decorreu entre 2003 e final de 2008, com a implementação de 

19 projectos com um investimento inicial de cerca de 30 milhões de euros. 

Simultaneamente a esta operação a Câmara Municipal da Amadora prosseguiu 

os seus objectivos ao nível da qualificação do edificado, apoiada em 10 planos de 

pormenor. 

Com o Proqual, assistiu-se à revitalização e ao reforço da coesão social e 

territorial da freguesia, resultado da criação de uma forte centralidade – o Centro 

Cívico da Brandoa – através da construção de diversos equipamentos cívicos e sociais 

de excelência e de espaços públicos ordenados e qualificados. Estas medidas 

conduziram a uma mudança gradual dos hábitos e estilos de vida da população e à 

redução do estigma de residir na Brandoa. O sucesso da intervenção é evidente. 

Porém, importa referir que entre os projectos de requalificação propostos, mas não 

aprovado, estava um parque urbano com 3,2 ha, denominado Parque Urbano da Paiã, 

a construir em solos instáveis, de origem e composição geológica idêntica à da área da 

Vertente Sul em Odivelas. Os custos estimados para este projecto cifravam-se à data 

(2002) num montante superior a 3 milhões de Euros, além da aquisição dos lotes e 

terrenos ocupados com habitação e o posterior realojamento de 259 famílias. 
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Figura 35 – Centro Cívico da Brandoa 

 

Fonte: Câmara Municipal da Amadora 

 

A autarquia continua empenhada no projecto, embora não estejam em curso 

medidas para a sua viabilização. 

 

5 - PERSPECTIVA DOS ACTORES SOBRE OS PROCESSOS DE RECONVERSÃO  

 

Neste ponto vamos inventariar as debilidades e problemas que subsistem na 

área de estudo segundo a opinião dos envolvidos, quer os técnicos municipais, quer os 

representantes da população (Comissões de Administração Conjunta). Para tal foram 

realizadas entrevistas direccionadas para três questões: as intervenções já finalizadas, 

a estratégia das intervenções em curso e os modelos de governança e participação 

adoptados. 
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5.1. Os técnicos municipais 

 

Antes de mais, deve salientar-se a dificuldade em marcar as entrevistas com os 

técnicos municipais. Muitos rejeitaram tal hipótese, alegando ter receio das 

consequências que poderiam advir. Outros mostraram disponibilidade quando 

esclarecidos de que não seriam mencionadas as identidades.  

As divergências de opiniões são notórias entre os três municípios. Os técnicos 

da Câmara de Loures mostram concordância com as orientações políticas e técnicas 

relativas ao realojamento das habitações do Talude e deslocalização dos bairros da 

Costeira atendendo à instabilidade geológica que os afecta Parte da população já foi 

realojada e os fogos correspondentes demolidos. Apesar do processo estar em curso, o 

desânimo é evidente, dado o tempo decorrido entre a decisão da solução a adoptar e a 

sua implementação. As dificuldades financeiras do Município são a causa apontada 

para esse desfasamento temporal, que pode vir a ser ainda mais agravado pela crise 

financeira que afecta o país, protelando por tempo indeterminado a conclusão do 

realojamento e a requalificação da área libertada. 

A criação do Gabinetes de Intervenção local foi referida como uma mais-valia 

para o acompanhamento das populações envolvidas nos processos de realojamento. A 

proximidade dos técnicos cria um conhecimento (e uma consciência) mais profundo 

dos problemas e permite um maior envolvimento com a população. 

Os técnicos da Câmara de Odivelas, discordam, na sua maioria, com as opções 

de legalização da situação existente, pois é uma solução tecnicamente pouco 

defensável. Têm plena noção dos riscos que aquelas populações estão sujeitas, mas “é 

um desafio”. Revelam grande desgaste, face ao trabalho desenvolvido e a escassez de 

resultados alcançados. As “metamorfoses orgânicas” de que têm sido objecto e as 

diferentes e divergentes orientações técnicas que se lhes seguem têm também gerado 

instabilidade interna. Quando interpelados sobre a causa da falta de resultados do seu 

trabalho, a resposta é peremptória: falta de meios financeiros e falta de vontade 

política, ao nível local e central. Referem as debilidades da sua unidade orgânica, ao 

não depender directamente da Presidência como acontecia no Programa da Brandoa, 
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que muitos acompanharam. E falam das dificuldades na concertação com a 

Administração Central.  

Os técnicos do Gabinete da Brandoa, mostraram grande satisfação com os 

resultados alcançados e realçaram como principal factor de sucesso os meios técnicos 

e humanos que o gabinete possuía. Valorizam a posição deste na estrutura orgânica da 

câmara municipal. 

 

5.2. Os actores locais 

 

Entrevistámos também presidentes das comissões de administração conjunta 

(Vale do Forno, Quinta do Zé luís e Serra da Luz) das AUGI incluídas na Vertente Sul de 

Odivelas. São interlocutores com um papel difícil, entre a defesa dos direitos dos 

moradores (que representam e por quem são pagos) e a concertação de interesses 

com a Câmara Municipal (entidade com poder de decisão sobre a solução).  

As opiniões destes actores também são díspares, atendendo ao grau de 

legalidade do bairro. Nos bairros (Quinta do Zé Luís e Encosta da Luz) cuja legalização é 

relativamente “fácil”( implantação em áreas com menos restrições à ocupação, malha 

urbana mais organizada), de acordo com o que lhes é transmitido pelos técnicos 

municipais, mostram incompreensão e descontentamento face à morosidade dos 

procedimentos, mas mantêm-se confiantes na viabilização da legalização dos bairros e 

dos edifícios e subsequente requalificação. Os que representam os bairros mais 

problemáticos (Serra da Luz e Vale do Forno), os denominados “irrecuperáveis” (na 

designação adoptada no PDM de Loures de bairros de manutenção temporária) 

transmitem cansaço e descrença no processo em curso. A opção da câmara de 

Odivelas de delimitar como AUGI estes bairros, gerou expectativas (falsas?) de 

recuperação, e desencadeou acções subsequentes por parte da população e seus 

representantes, nomeadamente a constituição das Comissões de Administração 

Conjunta e da quotização aos proprietários. Dizem que têm apoiado a câmara, 

chegando a pagar a renda das instalações e os equipamentos necessários para o 

trabalho dos técnicos municipais (a actual equipa de projecto), mas que ainda não 
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“vêem a luz ao fundo do túnel”. Sobre as estruturas da câmara com quem têm vindo a 

trabalhar revelam-se satisfeitos com a actual equipa. 

A auscultação da população ocorreu de modo informal. Inicialmente não estava 

prevista, dada a impossibilidade de realizar inquéritos com uma amostra 

representativa em todos os bairros. Porém, os contactos inevitáveis com a população 

durante as diversas visitas aos bairros, e a informação recolhida levou à opção pela sua 

apresentação. Embora sem rigor estatístico, traduz o “sentir” dos residentes. 

Ao contrário do que seria suposto pensar-se, os moradores desta área (da 

Brandoa a Loures) não consideram como problema a insegurança geológica a que 

estão sujeitos. Referem por diversas vezes que vivem há longos anos na Costeira e que 

nunca sentiram qualquer situação de perigo. Interpelados sobre o caso do 

desmoronamento de um prédio na Brandoa nos anos sessenta e sobre algumas 

fissuras visíveis nos edifícios, relativizam, dizendo que são casos de “má 

construção”.Contudo, não obstante esta atitude, a maior parte dos moradores 

abordados, quer na Brandoa, quer nos bairros Serra da Luz e Vale do Forno em 

Odivelas, quer nos bairros do Talude Militar, têm a noção da precariedade da sua 

situação habitacional e perguntam “quando é que nos dão uma casa?”. 

Sobre o grau de envolvimento e as estratégias e medidas que estão a ser 

tomadas pelas autarquias sobre a sua área de residência as opiniões dividem-se. Os 

moradores da área do futuro parque urbano da Brandoa revelam-se informados sobre 

a sua situação. Muitos valorizam o papel da Junta de Freguesia e dos técnicos da 

câmara na divulgação do projecto aquando da Intervenção Proqual na freguesia. 

Contudo, esperam que as “demolições” tardem em acontecer, pois não se consideram 

em perigo.  

Nos Bairros de Odivelas as opiniões são diferentes. Os moradores referem que 

participam nas reuniões das assembleias das administrações conjuntas das AUGI de 

que fazem parte e que comparticipam com as suas quotas para a reconversão dos 

bairros. Mas o passar do tempo, sem resultados, tem levado a esperança que estes 

moradores tinham inicialmente na legalização do seu bairro. Muitos ignoram quer a 

existência, quer o conteúdo, das medidas do Programa de Acção Territorial. Falam do 

Parque infantil da Serra da Luz e do autocarro que liga os bairros a Odivelas como boas 
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medidas, mas desconhecem todas as outras. Mostram total descrença no processo de 

reconversão, sobre o papel das juntas e da câmara salientando que normalmente só 

aparecem por ocasião das campanhas eleitorais e nas reuniões anuais dos bairros. 

Alguns moradores, mais inconformados, insinuam mesmo que as medidas que tomam 

são apenas eleitoralistas, para “sacar votos, e há anos que estamos nisto!”. 

Os moradores do Talude têm consciência da sua situação precária. Referem a 

colaboração das Juntas de freguesia e da Associação de Melhoramentos e Recreativo 

do Talude como “parceiros” do processo. Mas também mencionam o lapso de tempo 

já decorrido, a debilidade dos resultados e as campanhas eleitorais como momentos 

para o tema ser retomado. 

 

6 - RECONVERSÃO URBANA DA COSTEIRA DE LOURES: DEBILIDADES E 

PROBLEMAS 

 

O principal problema da Costeira de Loures não reside na sua natureza 

geológica, mas sim no tipo e densidade de ocupação urbana de que é alvo. 

Nos pontos anteriores foram realçadas as debilidades dessa ocupação e os 

riscos a que a população residente está sujeita. As características morfológicas e 

geológicas do suporte natural não podem ser alteradas. Pelo contrário, as acções do 

homem, associadas aos processos de (re)apropriação, são controláveis, e, quando 

incorrectas, corrigíveis. 

Os casos de estudo realçam a diversidade de tipos de intervenção e de 

metodologias que podem ser ensaiados para a concretização de objectivos idênticos, 

em áreas com características comuns. Cada intervenção analisada incide sobre parte 

do território dos respectivos concelhos. Em duas delas são áreas de grande dimensão 

(Brandoa e Odivelas) e densamente ocupadas, onde subsistem debilidades e 

problemas comuns de cariz urbanístico e social, que se têm prolongado e intensificado, 

com o decurso do tempo. 
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Conscientes da gravidade da situação e dos riscos inerentes à sua manutenção, 

alguns dos municípios encetaram esforços de forma individualizada para a resolução 

dos problemas identificados. O Plano Geral de Urbanização da Brandoa-Falagueira foi a 

primeira dessas medidas, à qual se seguiram as declarações como áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística da área do mesmo plano, em 198435 e do 

núcleo urbano da Brandoa, em 200336 e mais tarde da área da Vertente Sul de 

Odivelas, em 200837. 

O Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da AML – Proqual 

na freguesia da Brandoa pode ser considerado um sucesso no seio das intervenções 

territoriais que tiveram lugar, nos últimos anos, na AML, tendo sido decisivo o modelo 

de Governança adoptado. Os objectivos do Programa foram alcançados dentro do 

prazo acordado, com os recursos humanos e financeiros inicialmente previstos.  

As duas intervenções ainda em curso (Odivelas e Loures) têm, para além da 

dimensão social e urbanística, opções políticas de intervenção muito diferentes, não 

obstante estarem sujeitas à disciplina das mesmas normas do regulamento do PDM de 

Loures. 

Com uma perspectiva diferente sobre a intervenção a levar a cabo no seu 

território, o município de Loures assumiu sempre a ocupação urbana do Talude Militar 

como “irrecuperável”, procurando cumprir o previsto em sede de PDM para aquela 

área. 

Em Odivelas as opções de intervenção têm variado ao longo do tempo. O 

Programa de Acção “Parcerias para a Regeneração Urbana da Vertente Sul do concelho 

de Odivelas” surge na senda das diversas tentativas de resolução dos problemas acima 

enunciados: a delimitação dos 5 bairros clandestinos como AUGI ao abrigo da Lei nº 

91/95, de 2 de Setembro, em 2002, é o primeiro sinal de alteração das orientações de 

ordenamento para aí consagradas, reiterado pela declaração da mesma área ocupada 

por estes bairros como área crítica de recuperação e reconversão urbanística, em 

                                                      
35

 Mediante Decreto Regulamentar nº 37/84, de 27 de Abril 

36
 Mediante Decreto nº 52/2003, de 25 de Novembro 

37
 Mediante Decreto nº 3/2008, de 31 de Janeiro 
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2008.Com este Programa o município de Odivelas pretende transformar a Vertente Sul 

do seu Concelho num território de vivência sustentável, susceptível através da sua 

regeneração ambiental, social e urbanística (o que parece completamente desligado 

da realidade). 

No entanto é necessário salientar algumas debilidades destas medidas. Os 5 

bairros foram delimitados como AUGI ao abrigo da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro mas 

nunca foi definido a modalidade de reconversão a seguir; para além de delimitados 

como AUGI, foram considerados bairros sem possibilidade de reconversão, de acordo 

com os parâmetros urbanísticos de referência aplicáveis; porém a câmara nunca 

exerceu as faculdades que lhe haviam sido conferidas por decreto com a delimitação 

da área como ACRRU; a falta de visão política para o território, evidenciada pela 

sucessão de instrumentos jurídicos e programas que se fazem recair sobre o território, 

agravada pela constante “metamorfose administrativa”ao nível da Governança. 

Note-se, por outro lado, que estas medidas não têm suporte jurídico nos 

instrumentos de gestão territorial em vigor, tanto no âmbito municipal como no 

âmbito regional. O estatuto de “manutenção temporária” atribuído às construções 

existentes na Vertente Sul de Odivelas pelo PDM de Loures tem de ser interpretado à 

luz do artigo 12º do Decreto-Lei nº 804/76, de 6 de Novembro, que impõe, a prazo, a 

sua demolição, e não a sua reabilitação. Por seu turno, o PROTAML não deixa qualquer 

margem para a substituição desse plano por outro que permita a recuperação e a 

reconversão urbanística daquela zona, nos termos propostos, pois as suas normas 

orientadoras determinam a interdição da ocupação urbana nas áreas de risco das 

costeiras de Loures e de Odivelas, e a consequente relocalização das edificações 

existentes. Limitação à qual está também sujeito qualquer plano de pormenor que 

venha a ser elaborado para a área de reabilitação urbana delimitada ao abrigo do 

regime jurídico da reabilitação urbana. 

Acresce ainda referir a ilegitimidade das Comissões de Administração Conjunta 

para celebrar o contrato para planeamento referente ao plano de urbanização, uma 

vez que a Lei nº 91/95 de 2 de Setembro não lhes confere tal competência. E por outro 

lado, de acordo com os princípios da indisponibilidade dos poderes de planeamento 
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municipal e da indelegabilidade a privados do exercício desses poderes, o plano de 

urbanização não poderá ser elaborado pelas Comissões de Administração Conjunta. 

As orientações dos documentos analisados no ponto 3.2 são, aliás, claras. A 

prevenção e minimização dos riscos, é urgente, o que passa pela interdição da 

ocupação urbana nas áreas de risco das costeiras de Loures e de Odivelas, 

relocalizando as edificações existentes e ainda a concretização das Áreas e Corredores 

Vitais do ponto de vista ambiental, no âmbito da configuração e remates do sistema 

urbano. Certo é que sob um suporte geológico, altamente instável, persiste há décadas 

uma densa ocupação urbana. Situação que Costa Lobo, numa conversa informal sobre 

esta área qualificou como de “estado de emergência”. Levando-nos a pensar nas 

consequências que uma eventual catástrofe local. 

Porém nem todos os municípios seguem estas orientações. Odivelas persiste 

em caminhar em sentido oposto, alegando falta de meios financeiros para o poder 

fazer. A escassez de meios financeiros e territoriais para concretizar os desígnios 

daqueles documentos orientadores foram ponderados pelos técnicos autárquicos 

quando propuseram superiormente que a candidatura ao Quadro de Referencia 

Estratégico Nacional (QREN) se consubstanciasse numa candidatura intermunicipal que 

albergasse os três territórios a reconverter, numa conjuntura política favorável aos 

três municípios (todos os executivos ligados à mesma força política, então também no 

Governo). Não obstante a adesão dos técnicos responsáveis dos três municípios, a 

proposta não avançou politicamente, devido ao (tradicional) individualismo e 

desconfiança entre municípios. 

Mas não serão mais gravosas, a todos os níveis, as consequências de uma 

eventual catástrofe? Qual o valor do risco implicado? Qual o número de vítimas 

mortais? Qual o número de famílias a realojar posteriormente?  

Algumas destas questões foram já equacionadas noutros municípios da Área 

Metropolitana de Lisboa, desde logo Amadora e Loures nas áreas da Brandoa e Talude 

Militar. Mas igualmente o Município de Lisboa em áreas igualmente instáveis em 

termos geológicos como Bairro do Casal Ventoso e, mais recentemente, os Bairro da 

Liberdade e da Serafina. Mas também face a outros bairros de construção informal ou 



84 

 

clandestina, de dimensões consideráveis como os bairros que ocupavam a zona do 

Plano da Alta de Lisboa. 

Assim, podemos concluir que os problemas inicialmente identificados na 

Costeira de Loures continuam a existir, intensificados pelo decurso do tempo. 

 

7 – CONCLUSÃO 

 

É chegado o momento de concluirmos a nossa abordagem. Procurámos 

evidenciar, através da análise dos três estudos de caso, a situação de “emergência” 

que se vive na mancha urbana implantada na Costeira de Loures: a ocupação ai 

registada, e o processo evolutivo que tem sofrido nos últimos 40 anos – no sentido do 

alastramento e de densificação (excepção feita para a Brandoa) numa clara 

discrepância entre riscos e planeamento. Caracterizámos os riscos a que as populações 

residentes estão sujeitas e enunciámos as medidas e programas que têm sido 

desenvolvidas por cada Município. 

A principal conclusão que podemos retirar é que as mudanças foram no sentido 

do agravamento da situação nas áreas de risco da Costeira de Loures e Brandoa. A 

ocupação continua a ocorrer, muitas vezes estimulada por (pequenas) obras de infra-

estruturação por parte das administrações autárquicas. 

Salientámos o sucesso do Programa de requalificação na Brandoa e 

mencionámos a concretização de parte do programa PER no bairro do Talude Militar. 

O processo de realojamento do bairro do Talude Militar continua em execução não 

obstante as dificuldades financeiras do município. Também o realojamento de parte da 

freguesia da Brandoa (para a qual está previsto o parque urbano da Paiã) aguarda o 

seu realojamento não obstante as contrariedades financeiras e a escassez de terrenos 

públicos. E toda a área da Costeira continua sem uma solução. A que se deve este 

facto? Não foram tomadas as medidas certas? Poderiam ter sido tomadas outras 

decisões? 

Para alcançar a resposta para estas questões há que analisar o principal 

problema: a falta de solução para o problema habitacional. À excepção do Bairro do 
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Talude que foi construído em propriedade pública, toda a ocupação informal da 

Costeira assenta sobre propriedade privada, adquirida em lotes ou avos indivisos e sob 

a qual os municípios tem adoptado uma atitude de tolerância, não obstante a ausência 

de protecção jurídica das construções clandestinas ou ilegais que neles foram 

realizadas. A relocalização das edificações existentes e a concretização das áreas e 

corredores vitais do ponto de vista ambiental, de acordo com as orientações do 

PROTAML, seria a reconversão desejável, mas incomportável em termos financeiros 

para municípios em causa, e ao contrário de programas anteriores, como o Urban, o 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) não contempla a componente 

habitação.  

As limitações das políticas públicas habitacionais levam-nos a outra grande 

questão: a governança destas áreas. E aqui há que distinguir dois níveis, Administração 

central e local. Ao nível central é evidente a falta de resposta para as situações de risco 

descritas e a incongruência nas decisões tomadas. Como se explica que se condicione a 

admissibilidade de uma candidatura ao QREN à existência de um plano municipal de 

ordenamento do território que ignore as orientações do PROTAML? Será ignorância 

sobre a real situação daquela área? Ou apenas descoordenação? 

Ao nível local é notória a falta de uma estratégia política e a definição de 

prioridades para estas áreas. São definidos objectivos, aplicadas medidas e programas, 

mas pouco se concretiza, em parte por manifesto desajustamento entre os objectivos 

avançados e as reais capacidades (politicas, financeiras, legais) da intervenção. Nesta 

sede é de salientar o caso da Vertente Sul de Odivelas, actualmente delimitada como 

AUGI, ACRRU, ARU e sobre a qual está a decorrer um Programa de Acção Territorial 

para o qual, devido à falta de participação e articulação entre os parceiros envolvidos e 

de meios financeiros, foi objecto de reprogramação financeira em 2011. Mas também 

há que salientar os 18 anos de expectativa de realojamento das famílias do Bairro do 

Talude em Loures. Podendo colocar-se as mesmas questões. Será desconhecimento 

sobre a real situação daquela área? Ou apenas (e mais uma vez) descoordenação de 

políticas e de modos de actuação por parte das entidades públicas envolvidas? 

E ligada à falta de estratégia está também o “individualismo autárquico”. 

Referimos o repto técnico lançado pela Câmara de Odivelas para apresentação de uma 
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candidatura comum ao QREN para reconversão da área que abrangia o futuro parque 

urbano da Paiã, a Vertente Sul de Odivelas e os bairros irrecuperáveis de Loures, numa 

conjuntura política favorável a todos os municípios envolvidos. Proposta rejeitada 

liminarmente ao nível político por todos os municípios. 

Outra fraqueza ao nível da governança local prende-se com a participação 

pública nos processos em curso. Esta debilidade foi evidenciada em especial pelos 

moradores de Odivelas: muitos desconhecem as medidas aprovadas, para as quais 

estão a contribuir através das quotizações para as AUGI. Ao que acrescem as 

debilidades ao nível da organização autárquica e os modelos de governança 

adoptados. O projecto de Odivelas é também exemplo da disfuncionalidade e mutação 

das estruturas orgânicas da câmara que prosseguem os objectivos deste. Situação que 

é agravada pelo desacordo entre os técnicos da unidade de projecto e os técnicos 

responsáveis pela elaboração do PDM de Odivelas quanto aos objectivos a prosseguir. 

Desacordo e desorganização só compreensível face à falta de estratégia e 

empenhamento político na divulgação do problema perante a Administração central. 

E aqui surge outra questão, que se prende com a falência da concretização das 

políticas de ordenamento do território mencionadas no ponto 2.3 (Governo, Políticas 

Públicas e Governança). Nesse ponto tivemos ocasião de mencionar alguns dos 

problemas identificados para o ordenamento do território no âmbito do PNPOT dos 

quais salientamos pela sua aplicação às situações descritas:  

- “a dificuldade de coordenação entre os principais actores institucionais, 

públicos e privados, responsáveis por políticas e intervenções com impacte territorial; 

 - o incipiente desenvolvimento da cooperação territorial supra-municipal na 

programação e gestão de infra-estruturas e equipamentos colectivos”. 

A tudo o que foi dito acresce ainda salientar a fragilidade do sistema de gestão 

territorial. Da análise do caso de estudo de Odivelas tivemos ocasião de verificar como 

foi possível praticar actos vinculativos para a Administração e para os particulares em 

violação do previsto nas orientações do plano regional de ordenamento do território e 

no regulamento do plano director municipal, e até da própria Lei. Falamos da 

delimitação dos bairros como AUGI, da deliberação camarária de elaborar o plano de 
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urbanização e do contrato de planeamento celebrado entre a câmara municipal e as 

comissões de administração conjunta. Também salientámos a promiscuidade na 

aplicação de regimes jurídicos sobrepostos sobre o mesmo território, sem alcançar 

quaisquer resultados práticos a não ser alimentar a esperança da população envolvida. 

Por todo o descrito, que parece irreversível, impõe-se “um ordenamento 

inteligente, uma administração inteligente e comunidades inteligentes” (PEREIRA, 

2009:96) capazes de encontrar novas formas de actuação. 

 Para as áreas críticas urbanas aqui caracterizadas é fundamental adoptar um 

novo urbanismo, participado e consciente dos seus propósitos e limitações no qual se 

articulem as políticas públicas da habitação e do ordenamento do território. 

Terminamos citando Jorge Gaspar (2008: 72) quando narra que “ É o momento 

para homenagear todos os que têm elevado bem alto os valores patrimoniais, 

pedagógicos e científicos, deste acidente geomorfológico, a partir de Emmanuel de 

Martonne: Dragomir Knapic, Ilídio do Amaral, António de Brum Ferreira e José Luís 

Zêzere … Tanto saber investido nestas costeiras, que me pergunto se não poderíamos 

dar um contributo sério para corrigir o caos, o desordenamento que aí se instalou como 

resultado de acções negativas, tanto privadas como públicas.”  
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ANEXO 2 – Legenda do PDM de Loures  
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ANEXO 3 – Exemplo de ficha do levantamento do edificado no Bairro Serra da Luz 
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