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Sumário Executivo 

A Estratégia Local de Habitação (adiante 

designada por ELH) de Loures é um instrumento 

que define e orienta a política de habitação no 

concelho de Loures no horizonte temporal dos 

próximos 10 anos (2021-2031). Orientada para 

todos os habitantes do concelho, tem especial 

foco nos jovens, nos idosos, nas pessoas com 

necessidades especiais e nas famílias, centrando-

se nas pessoas, na habitação e no habitat, 

através de um objetivo de investimento de cerca 

de 200 milhões de euros. Propondo linhas de 

orientação concretas, não se constitui como um 

documento estanque e imutável, possuindo uma 

plasticidade adaptável aos cenários e realidades 

com que o território se depare no futuro. 

A ELH incorpora três componentes essenciais: o 

diagnóstico do setor habitacional do Município de 

Loures, com identificação dos desafios que se lhe 

colocam a curto e médio prazo; uma visão 

estratégica definida para o horizonte de dez 

anos; e o programa de operacionalização 

corporizado através do seu Plano de Ação. 

Diagnóstico do setor habitacional do Município 

de Loures 

Inserido no contexto metropolitano da capital 

nacional, o concelho de Loures assistiu nas 

últimas décadas a um crescimento demográfico 

muito expressivo, verificando-se a progressiva 

intensificação das dinâmicas interurbanas com o 

concelho de Lisboa, o que se traduziu em 

desafios significativos de absorção habitacional 

no concelho bem como de fragmentação do seu 

desenvolvimento urbano. Neste processo, foram-

se constituindo bolsas de habitação informal que 

originaram bairros de condições precárias e 

loteamentos de génese urbana ilegal ou informal 

por todo o concelho. Pese embora a relevância 

das políticas públicas habitacionais, em particular 

do Programa Especial de Realojamento (PER), e 

que conduziu à expansão significativa do número 

de bairros municipais de âmbito social, cuja 

expressão representa 4,8% do parque 

habitacional social no conjunto da AML, as 

situações indignas são ainda significativas. O 

extenso parque habitacional municipal acarreta 

uma manutenção exigente do ponto de vista do 

investimento, bem como de gestão. A 

problemática das dívidas acumuladas pelos 

inquilinos foi uma das preocupações partilhada 

durante a auscultação do Grupo de Trabalho 

municipal. Assim, pode afirmar-se que o passado 

tem ainda reflexos evidentes na dimensão dos 

problemas habitacionais do concelho, apesar do 

expressivo esforço municipal em particular dos 

últimos anos. 

As alterações do contexto metropolitano de 

Loures (transformações administrativas  como a 

separação com Odivelas ou a nova freguesia do 

Parque das Nações pertencente a Lisboa) 

associadas ao elevado investimento a nível das 

acessibilidades e infraestruturas de mobilidade 

(Túnel do Grilo, CRIL, expansão do 

Metropolitano), ao seu posicionamento e à 

explosão urbana que a AML teve nos últimos 80 

anos permitiu que se desenvolvessem forças de 

atratividade urbana, sustentadas nas relações 

dinâmicas de emprego e residência e que 

influenciam de forma relevante a atratividade 

habitacional do concelho. Estas têm salientado 

um conjunto de desafios acrescidos ao setor 

habitacional, nomeadamente nas dinâmicas 

subjacentes à procura e oferta habitacional.  

As tendências demográficas crescentes, têm sido 

acompanhadas por sinais de aumento das 

situações de cariz social dos mais vulneráveis e 

de dificuldades no acesso a uma habitação 
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condigna-  aumento da população em situação de 

sem-abrigo, a existência de casos de violência 

doméstica, alguma expressão populacional de 

pessoas com deficiência e/ou incapacidade, um 

peso da população sénior residente acima da 

maioria dos municípios limítrofes e o crescimento 

de comunidades migrantes e minorias étnicas 

com implicações para as políticas de integração e 

acolhimento. 

Em termos de dinâmica do mercado habitacional, 

verifica-se em Loures um mercado de vendas em 

aquecimento que acompanha a tendência 

verificada na generalidade da AML e do país, e 

um mercado de arrendamento com sinais de 

escassez da oferta.  

O diagnóstico aponta ainda para a 

heterogeneidade intraconcelhia nas condições 

habitacionais, seja ao nível das condições de 

alojamento, seja ao nível das necessidades de 

alojamento. Esta heterogeneidade de vocações 

habitacionais (e territoriais) de Loures, lida tendo 

por base a geomorfologia e a diferenciação 

efetiva da utilização do território (variedade de 

funções e sistema de mobilidade de relevância 

macro territorial que impactam as dinâmicas 

intra e interconcelhias) resulta em três grupos de 

vocações: a charneira metropolitana, enquanto 

continuidade “natural” da cidade de Lisboa; o 

polo urbano, com identidade própria; e a 

charneira rural, a Norte do concelho. A vocação 

tripartida de Loures coloca um conjunto de 

desafios diferenciados na escala e dimensão, que 

variam consoante a sua vocação. 

A análise sobre o habitat permite identificar 

problemas graves de desqualificação. Destacam-

se as AUGI e AIRU (6,3% da área do concelho), 

áreas com uma desqualificação urbanística e 

social intensa e cuja resolução se apresenta 

bastante complexa. As questões do habitat têm 

sido alvo de esforço municipal na procura de 

soluções eficientes (ex: intervenção prevista no 

âmbito do programa nacional “Da Habitação para 

o Habitat”), mas este trabalho encontra-se ainda 

aquém da resolução total, exigindo, por isso, um 

esforço de continuidade. 

Em suma, foram identificados como principais 

desafios para o setor habitacional de Loures:  

► Desencontro entre a oferta e a procura no 

mercado habitacional, com sinais efetivos de 

dificuldade de acesso ao mercado 

habitacional, em particular na população de 

jovens adultos; 

► Persistência de fenómenos de 

desqualificação habitacional evidentes em 

particular nas AUGI, AIRU e núcleos 

precários e degradados;  

► Carências específicas de grupos 

populacionais com especial vulnerabilidade;  

► Crescente número de solicitações, que 

exigem resposta multidimensional aos 

serviços municipais; 

► Necessidade de reformulação do modelo de 

governação, para uma resposta mais 

colaborativa e ágil;  

► Necessidades de qualificação do habitat; 

► Novas e maiores exigências qualitativas 

referentes à habitação e modelo de habitat 

associadas a uma mudança geracional. 

Contributos e envolvimento de diversos atores 

do Município 

A elaboração da ELH de Loures seguiu um 

processo participativo com agentes e atores 

diversos que intervêm no território municipal, no 

âmbito do qual foram salientados três principais 

temas inerentes às questões habitacionais do 
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concelho: as situações de génese ilegal e de 

desqualificação; o desajuste entre a procura e a 

oferta do mercado habitacional; e o desafio de 

atrair e fixar jovens. Do mesmo modo, foram 

identificadas quatro expectativas para o futuro: a 

regeneração urbana para resolver as situações 

persistentes de desqualificação; o reforço no 

apoio à habitação jovem; a qualificação do 

habitat e oferta de qualidade de vida; e a 

consolidação de apoios capazes de facilitar o 

acesso a habitação e de promover a inclusão 

social. 

Visão de médio e longo prazo que se materializa 

numa estratégia com três eixos e um conjunto 

de linhas de ação a desenvolver ao longo dos 

próximos 10 anos 

O entendimento das prioridades de documentos 

contextuais, estratégicos e orientadores como os 

ODS2030, a Europa 2030, o Portugal 2030, o 

Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 

ou a Estratégia AML 2030 foi fulcral para o 

desenvolvimento da ELH de Loures, permitindo 

desenvolver uma estratégia convergente para as 

orientações e prioridades europeias e nacionais, 

posicionando o Município no alinhamento com os 

eventuais quadros de apoio e financiamento 

associados. 

A formulação ambiciosa de uma visão para o 

setor habitacional do município de Loures encara 

a problemática da unidade residencial (do 

alojamento) mas também do modelo de habitat, 

no qual decorrem as vivências diárias da 

população. A visão estratégica assume também a 

relevância do papel da arquitetura e da 

sustentabilidade na qualidade de vida dos seus 

residentes e como meio de responder às 

expetativas das próximas gerações que irão 

habitar em Loures. Assim, a visão orientadora 

para a ELH de Loures para 2031 reflete três 

principais preocupações: garantir mais e melhor 

habitação, cuidar dos mais vulneráveis e 

promover um contexto acolhedor, com 

comunidades seguras e saudáveis. Estas 

prioridades estratégicas consubstanciam-se 

através de três eixos de atuação:

► Eixo 1: Aumentar a oferta habitacional; 

► Eixo 2: Dar resposta às necessidades 

habitacionais prementes (eixo com encaixe 

no programa público 1.ºDireito); 

► Eixo 3: Qualificar e densificar o modelo de 

habitat. 

A conceção da ELH tem como ambição implícita 

que o futuro demográfico de Loures se traduza 

numa população mais qualificada, mais jovem e 

com mais rendimentos, mas que permita 

simultaneamente proporcionar condições 

ajustadas à evolução e desenvolvimento das 

famílias existentes bem como à captação de 

novas famílias, não descurando os mais frágeis e 

vulneráveis. Fundamenta-se numa perspetiva 

colaborativa e participativa, envolvendo desde a 

Administração Central ao 3.ºSetor, à AML e 

outras administrações locais de proximidade, 

bem como aos promotores privados e agentes 

económicos e empresariais diversos.   

Cada eixo está associado a um conjunto de 

iniciativas que se concretizam através de ações 

específicas estruturantes (programas, projetos) a 

serem desenvolvidas no âmbito da ELH e que a 

operacionalizam (plano de ação). As ações 

previstas consideram o conjunto alargado de 

dimensões temáticas da habitação e do habitat: 
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Eixo 1 1.1. Promoção de oferta habitacional 

jovem;  

► 1.2. Fomento da oferta de habitação a 

preços acessíveis;  

► 1.3. Qualificação e revitalização dos 

territórios rurais;  

► 1.4. Dinamização de operações de 

reabilitação urbana;  
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► 1.5. Continuação da reconversão e 

legalização das AUGI),  

Eixo 2  

► 2.1. Resposta à lista de pedidos de 

habitação e melhoria da oferta habitacional 

municipal 

► 2.2. Melhoria das condições habitacionais 

das famílias mais carenciadas e apoio às 

pessoas vulneráveis;  

► 2.3. Gradual resolução das AIRU);  

Eixo 3  

► 3.1. Promoção da inovação na habitação e 

no habitat;  

► 3.2. Dinamização do reequilíbrio entre 

habitação e serviços de proximidade; 

►  3.3. Promoção de coesão comunitária 

através da melhoria de espaços de 

utilização coletiva) com seis ações 

específicas. 

O plano de ação compreende ainda uma 

dimensão estratégica de suporte e 

operacionalização, transversal a todos os eixos, 

que inclui a implementação do Observatório da 

Habitação de Loures, com funções de 

acompanhamento e monitorização do 

cumprimento dos objetivos da ELH e da sua 

operacionalização. 

Recomendação de medidas a adotar no âmbito 

da articulação com outras políticas setoriais 

Ao longo do processo de auscultação e 

participação realizado no decorrer da elaboração 

da ELH, foi identificado um conjunto de 

sugestões de soluções sistematizadas em três 

áreas temáticas e que justificam uma intervenção 

que ultrapassa a atuação do Município: assunção 

explícita pela Administração Central da dimensão 

nacional que o problema da habitação atingiu; 

Operacionalização na íntegra da Lei de Bases da 

Habitação e introdução de mecanismos de 

agilização operativa na Lei de Bases da Política 

Pública de Solos; e Abordagem mais incisiva e 

com dotação financeira adequada da situação de 

habitação, da habitação de génese informal e/ou 

ilegal e das áreas insuscetíveis de reconversão. 
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Nota Introdutória 

A Estratégia Local de Habitação é um 

instrumento que define e orienta a estratégia de 

intervenção em termos de política de habitação 

no território de Loures para os próximos 10 

anos, tendo um papel crucial na promoção não só 

da adequação dos instrumentos de política 

nacionais às especificidades locais e da adoção 

de uma abordagem integrada e estratégica na 

sua implementação, como de garantir que as 

soluções habitacionais a desenvolver com apoio 

público são conducentes à integração socio 

territorial das comunidades menos favorecidas. 

Trata-se de um documento orientador, sujeito às 

atualizações e adaptações que forem 

necessárias, facto que ganha especial 

relevância no atual contexto de incerteza. 

Este documento constitui a Estratégia Local de 

Habitação para o concelho de Loures e encontra-

se dividido em três partes:  

Uma primeira de diagnóstico que tem como 

objetivo o aprofundamento do conhecimento 

sobre o setor habitacional do Município de Loures 

e a identificação de desafios que se colocam 

atualmente e para os próximos anos, numa ótica 

abrangente que inclua as situações definidas no 

Programa 1º Direito bem como as diretivas 

emanadas pelo novo quadro legislativo da 

Habitação em Portugal, nomeadamente a Lei de 

Bases da Habitação (Lei n.º83/2019, 3 de 

setembro). 

Uma segunda parte onde é apresentada a 

Estratégia, assente em três principais pilares: 

garantir mais e melhor habitação, cuidar dos 

mais vulneráveis e promover um contexto 

acolhedor, com comunidades seguras e 

saudáveis. Estas prioridades estratégicas 

consubstanciam-se através de três eixos de 

atuação. 

Uma terceira parte, de operacionalização, onde 

se apresenta o plano de ação, listando-se um 

conjunto de ações a desenvolver. As ações 

apresentadas foram pensadas sob uma 

perspetiva abrangente que considerasse um 

conjunto alargado de dimensões temáticas da 

habitação e do habitat, desde o aumento da 

oferta habitacional a preços acessíveis ou outros 

aspetos relacionados com o acesso à habitação, 

até medidas relacionadas com a promoção 

estética e funcional do espaço público.  

Tendo esta ELH um caráter mais abrangente, que 

ultrapassa o âmbito do Programa 1º. Direito, 

importa mencionar que a resposta a este 

Programa foi alvo de um trabalho específico, no 

qual se procedeu à identificação das carências 

habitacionais e respetivas soluções enquadráveis 

nas definições e âmbito do 1.ºDireito, assim 

como dos beneficiários e entidades beneficiárias. 

A estratégia que agora se apresenta é o culminar 

de um processo participativo, ao longo do qual 

contributos dos diversos participantes envolvidos 

em diferentes momentos de auscultação 

ajudaram a construir a ELH do Município de 

Loures. Estes contributos, que se encontram 

plasmados na própria estrutura e conteúdo do 

relatório, foram também sistematizados em 

capítulo autónomo, no qual se apresentam as 

principais temáticas referenciadas na 

auscultação e que justificam uma intervenção 

que ultrapassa a atuação do Município. 

Importa ainda salientar que os indicadores deste 

relatório não refletem ainda o impacto da crise 

pandémica, um evento com potencial acelerador 

da consolidação de tendências e, igualmente, 

transformador da economia e das sociedades, 

onde as dinâmicas de rendimento das famílias 

podem ter reflexos significativos, sobretudo nos 

grupos mais vulneráveis. 
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Siglas e Acrónimos 

AIRU – Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística 

AML – Área Metropolitana de Lisboa  

ARU – Áreas de Reabilitação Urbana 

AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal  

CAOP – Carta Administrativa Oficial de Portugal 

CML – Câmara Municipal de Loures 

ELH – Estratégia Local de Habitação 

IAS – Indexante dos Apoios Sociais 

IGT – Instrumentos de Gestão Territorial 

IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial 

ORU – Operação de Reabilitação Urbana 

PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana 

PER – Programa Especial de Realojamento  

PDM – Plano Diretor Municipal 

RAB – Rendimento Anual Bruto 

RMM – Rendimento Médio Mensal 

RSI – Rendimento Social de Inserção  

UE – União Europeia 

UF – União das Freguesias 
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1. Enquadramento do setor habitacional em Loures 
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1.1. A evolução das políticas de habitação no concelho (1961-2018) 

 

A importância do PER no contexto das 

políticas de habitação de Loures 

Inserido na rede urbana da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) e limítrofe do Município de Lisboa, o 

concelho de Loures assistiu nas últimas décadas a 

crescimentos muito expressivos da sua população 

(apesar da quebra relativa entre 1991 e 2001 

com a desanexação das freguesias que compõem 

atualmente o concelho de Odivelas), 

apresentando variações entre décadas 

significativamente superiores ao verificado na 

população do distrito de Lisboa (Quadro 1). Entre 

outros fatores, este aumento significativo da base 

populacional do Município deveu-se à 

concentração de um conjunto heterogéneo e 

numeroso de famílias provenientes quer da 

deslocação massiva de aglomerados 

populacionais do mundo rural para os grandes 

centros urbanos a partir da década de 50, que na 

generalidade procuravam maiores oportunidades 

de emprego junto da capital, quer do regresso de 

um vasto número de pessoas provenientes das 

antigas províncias ultramarinas, entre a década 

de 70 e o final da década de 80.  

Contudo, note-se que tal processo de progressiva 

intensificação das dinâmicas interurbanas com o 

concelho de Lisboa não foi exclusivo de Loures, 

sendo também uma realidade presente noutros 

concelhos da coroa periférica da cidade de 

Lisboa. Tal trajetória demográfica foi 

contribuindo para um desafio crescente de 

absorção habitacional de um saldo migratório tão 

intenso para o interior do concelho. Com a 

influência destas dinâmicas socioeconómicas, 

algumas desenvolvidas com relativa aceleração e 

rapidez, apesar do aumento gradual de 

alojamentos familiares clássicos no município, 

foram-se constituindo, ao longo dos anos, bolsas 

de habitação informal que constituíram bairros de 

condições precárias no território de Loures 

(maioritariamente em antigas quintas 

abandonadas ou nas imediações de algumas das 

linhas administrativas estruturantes do território 

metropolitano como a Estrada Militar), que sendo 

inicialmente de natureza temporária se tornaram 

habitação permanente para um conjunto de 

agregados familiares. 

Quadro 1- Evolução do número de residentes no distrito de Lisboa e em Loures | 1950-2011

 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Distrito 

de 
Lisboa 

N.º 1.216.125 1.382.555 1.568.020 2.069.467 2.052.787 2.136.013 2.250.533 

Var. (%) N/A +13,7% +13,4% +32,0% -0,8% +4,1% +5,4% 

Loures 

N.º 50.440 102.124 166.167 276.467 322.158 199.059 205.054 

Var. (%) N/A +102,5% +62,7% +66,4% +16,5% -38,2% +3,0% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) – Recenseamentos gerais da população 
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Paralelamente, e sobretudo na zona oriental do 

concelho, foram-se desenvolvendo igualmente 

loteamentos de génese urbana ilegal ou informal 

nas proximidades de núcleos consolidados, tanto 

de uso habitacional como de natureza industrial, 

constituindo-se como um tipo de solução 

habitacional com uma expressão significativa em 

 

 

1 JORGE, Sílvia Manuela Branco, Da produção à 
qualificação do espaço urbano de génese ilegal – o caso 
da freguesia de Unhos em Loures, dissertação para 
obtenção do grau de Mestre em Reabilitação da 
Arquitetura e Núcleos Urbanos pela Universidade 

Loures1.  

Assim, as áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) 

existentes no concelho correspondem a 5,7% da 

área territorial e alojam cerca de 30% da 

população municipal2. Este cenário trouxe uma 

exigência de dimensão muito significativa de 

constituição de uma resposta concertada e 

Técnica de Lisboa, junho 2010. 

2 Diagnóstico Social Município de Loures (2019) 

Breve apontamento sobre a evolução das políticas de habitação pública em Portugal 

No dia 25 de Abril de 1918 foi publicado o Decreto n.º 4137 que se constituiu como o primeiro diploma 
legal sobre a política pública de habitação em Portugal. Desde então, têm sido várias as linhas de ação 
que têm definido a intervenção de índole pública em matéria habitacional. A criação do Fundo de 
Fomento da Habitação (FFH), em 1969, veio introduzir um maior papel do Estado Central na promoção 
de nova habitação, concentrando um conjunto de meios e competências. Já em 1974, o trabalho 
desenvolvido pelo FFH foi complementado quer pelo lançamento das Cooperativas de Habitação 
Económica (que impulsionaram o movimento cooperativo local) quer por um conjunto significativo de 
casas construídas ao abrigo do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), que constituiu uma 
importante mobilização das populações locais no esforço de resolução do défice de habitação condigna e 
acessível. 

Com a transformação do FFH em Instituto Nacional de Habitação (INH), em 1982, transitou-se de um 
modelo de maior pendor interventivo por parte da Administração Central para uma maior relevância do 
mercado privado no progressivo aumento da oferta de nova habitação, deixando às entidades 
descentralizadas (municípios, cooperativas, etc.) a promoção direta de nova habitação social. 
Inclusivamente, através do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado 
(IGAPHE) – surgido em 1987 –, verificou-se uma diminuição gradual do edificado habitacional público 
pela vendas das casas de renda social aos respetivos inquilinos e uma progressiva transferência dos 
bairros sociais para a gestão das Câmaras Municipais.  

Já a meio da década de 90, depois de se verificar uma crescente descentralização das competências em 
matéria de habitação pública, procurou-se responder a um desafio que persistiu durante um conjunto 
significativo de anos, nomeadamente a existência de um número elevado de bairros de construção 
precária, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Para esse efeito, foi 
legislado o Programa Especial de Realojamento (PER) (Decreto Lei 163/93) com a finalidade de 
erradicar os comummente designados “bairros de barracas” através da demolição de tais construções 
precárias e do realojamento desses agregados familiares em bairros de habitação social (ou já existentes 
ou construídos especificamente para esse esforço de realojamento). Globalmente, o PER terá realojado 
45.572 famílias (das 48.416 famílias identificadas como vivendo em construções precárias ou 
barracas), o que equivale a um programa executado em 94% nas últimas duas décadas. 

Recentemente, e como forma de dar resposta às condições habitacionais indignas ainda prevalecentes 
no território nacional, foi aprovado um conjunto de instrumentos de política pública habitacional, que 
constituem a Nova Geração das Políticas de Habitação. Nela se enquadra o 1.º Direito – Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação, no contexto do qual foram identificadas (através de um levantamento das 
necessidades de realojamento habitacional realizado em 2018 pelo Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU), sucessor do INH) 25.762 famílias que vivem em situações de grave carência 
habitacional em Portugal. 
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pública, trazidas pelas políticas nacionais de 

habitação e respetivos programas e iniciativas 

que começaram a desenvolver-se em Portugal 

com maior significado a partir dos anos 60’s. O 

território municipal foi também alvo desses 

programas, tendo-se verificado a construção dos 

primeiros bairros de habitação social no município 

de Loures ainda antes de 1974. Não obstante, a 

promoção de nova habitação pública no concelho 

até à década de 1990 foi relativamente pouco 

expressiva.  

Como forma de responder ao desafio nacional de 

erradicação da habitação em construções 

abarracadas e precárias, e por meio do Programa 

Especial de Realojamento (PER) de âmbito 

metropolitano (áreas metropolitanas de Lisboa e 

do Porto), o Município de Loures assumiu, em 

1995, o realojamento de 3.376 agregados 

familiares em fogos de habitação social (e a 

demolição associada da construção precária 

desocupada). Este programa acabou por 

contribuir decisivamente para a expansão 

significativa do número de bairros municipais de 

âmbito social, construídos maioritariamente nas 

periferias do município devido à forte pressão 

urbanística verificada na malha urbana do 

mesmo. A evolução da construção de novos 

bairros assim como de novos fogos destinados à 

habitação de carácter social (Gráfico 1) 

encontram-se especialmente concentrados entre 

1990 e 2000 e nos primeiros anos após 2000, o 

que coincide precisamente com a execução dos 

fogos previstos nos realojamentos acordados no 

PER.  

No cômputo geral do desenvolvimento de oferta 

habitacional pública ao longo das últimas 

 

 

3 AAVV, Levantamento Nacional das Necessidades de 

décadas, Loures atingiu um parque habitacional 

social de dimensão significativa (2.653 fogos), 

correspondente a 4,8% do parque habitacional 

social no conjunto da AML, em 2015, o que 

apesar de tudo é menor do que os 7,3% de peso 

da população do concelho nos valores 

metropolitanos.  

Durante os últimos 100 anos de políticas públicas 

de habitação, a intervenção nestas matérias no 

concelho de Loures tem sido 

preponderantemente dependente dos organismos 

do Estado Central, tendo após a primeira década 

de 2000 iniciado uma nova fase de atuação 

preponderantemente orientada pela 

administração local. 

Em 2018, mais de duas décadas depois do 

lançamento do PER, o IHRU identificava Loures 

como um dos cinco municípios da AML que ainda 

continuavam a executar o programa, tendo 

realojado até essa data 2.253 agregados 

familiares (66,7% de taxa de execução), tendo 

ainda 186 famílias por realojar (5,5% do total de 

agregados familiares iniciais).  

De destacar a saída/desistência de 937 famílias, o 

que muitas vezes se pode justificar quer por uma 

melhoria das condições económicas ou por um 

fluxo migratório dos agregados em causa. 

O levantamento das necessidades habitacionais 

que se verificavam nos vários municípios do país, 

efetuado em 2018 pelo IHRU3 no lançamento 

daquilo que foi apelidado como uma Nova 

Geração de Políticas de Habitação, permitiu 

identificar 2.673 famílias no concelho de Loures a 

necessitar de realojamento (correspondente a 

19,3% das necessidades na AML). Este valor teria 

Realojamento Habitacional, IHRU, Fev. 2018 
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subjacentes critérios consideravelmente mais 

abrangentes relativos às condições habitacionais 

consideradas indignas, sobretudo quando 

comparado com as típicas construções precárias 

(barracas) dos anos 90 do séc. XX, excedendo em 

2.487 agregados familiares, os 186 agregados 

que tinham ficado por realojar no âmbito do PER.  

A análise dos alojamentos familiares não 

clássicos4 a partir dos dados censitários evidencia 

o esforço considerável realizado pelo Município e 

pela Administração Central (através do IHRU) na 

melhoria significativa das condições de habitação 

dos seus residentes (Gráfico 2). 

Apesar de Loures ainda figurar acima quer de 

alguns dos seus concelhos limítrofes quer das 

suas referências territoriais comparativas, no que 

diz respeito à proporção de alojamentos não 

clássicos (o que seguramente continua a 

constituir um desafio de prioridade elevada para o 

município), note-se que apresenta uma das mais 

elevadas quedas no peso relativo deste tipo de 

habitação precária ao longo do período entre 

1991 e 2011. 

Alinhado com os valores para Portugal, embora 

um pouco menos expressivo que a AML e Lisboa, 

o município logrou diminuir a proporção de 

alojamentos não clássicos em 84%, o que é 

expressão do esforço muito significativo levado a 

cabo no território nas últimas décadas. 

No mesmo sentido, de acordo com dados dos 

censos e do Diagnóstico Social do Município, 

refira-se a diminuição continuada do número de 

barracas existentes no concelho de Loures: 1.310 

(em 1981); 718 (em 2001); 46 barracas (em 

2011). Tal evolução reforça a evidência do 

impacto do PER na transformação progressiva do 

território municipal e da sua ocupação. 

 

Figura 1 – Linha temporal da promoção de bairros de habitação pública em Loures 

Fonte: CM Loures, 2019

 

 

4 Segundo definição do INE, todo o local que, no 
momento de referência está ocupado por pessoas e que 
não satisfaz inteiramente as condições de alojamento 
clássico. Estão compreendidos nesta categoria: barraca, 
alojamento móvel, casa rudimentar de madeira, 

alojamento improvisado em construção não destinada à 
habitação e outros locais não destinados à habitação 
(grutas, vãos de escada, pontes, etc.). 
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Políticas de solo, de ordenamento do 

território e da habitação 

Reconhecendo um conjunto de preocupações 

com o desenvolvimento urbano e territorial do 

concelho, o atual Plano Diretor Municipal (Aviso 

n.º 6808/2015, de 18 de junho, publicado no DR 

n.º117, 2.ª série, alterado pelo Aviso n.º 

1676/2018, de 6 de fevereiro, publicado no DR 

n.º26, 2.ª série) contempla questões 

habitacionais quer ao nível da regulação dos seus 

parâmetros de edificabilidade quer ao nível da sua 

articulação com usos e princípios de regulação do 

solo urbano e rural, destacando-se os seguintes:  

► Os objetivos estratégicos do PDM incluem a 

preocupação com a habitação, assentando 

no desenvolvimento sustentável do território 

com 3 eixos fundamentais, um dos quais é o 

da coesão socioterritorial. Este objetivo 

passa pelo reforço da identidade e coesão 

concelhia, a consolidação da rede urbana, 

com valorização dos centros urbanos para 

maior autonomia de policentros equilibrados 

e equidade territorial, através do 

estabelecimento “de igualdade no acesso à 

habitação (…); recuperar as áreas urbanas 

degradadas e de génese ilegal (…); criando 

condições para a fixação de população jovem 

no Município através de programas 

habitacionais específicos; programar e 

concretizar (…) fator competitivo de 

atratividade concelhia”; 

► Existem incentivos à implementação de três 

tipos de programas de habitação específicos 

direcionados para realojamento, jovens e 

habitação a custos controlados (art.12º), 

através da majoração de parâmetros 

urbanísticos das operações associadas; 

► Forte preocupação com reestruturação de 

áreas de usos diversos, com componente 

habitacional presente; 

► A preocupação com o reforço da identidade 

local, assim como com a coesão territorial e a 

sustentabilidade são centrais ao documento; 

 

 

 

Gráfico 1 – Evolução dos fogos de habitação 

social construídos nos bairros sociais de Loures 

Fonte: CM Loures, 2019 

Gráfico 2 – Proporção de alojamentos não 

clássicos em 2011 e variação entre 1991 e 2011 

 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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► Preocupação com a coerência, equilíbrio e 

complementaridade entre solo urbano e solo 

rural, assim como dos respetivos usos 

associados; 

► Reconhecimento quer da necessidade de 

reestruturar e legalizar (AUGI e áreas 

suscetíveis de reconversão) quer de 

regenerar (melhoria da convivência de usos 

já instalados (indústria, logística, …) com 

habitação através de espaços públicos 

qualificados, espaços verdes e/ou 

arborizados, usos que estabeleçam “pontes” 

relacionais) (ex: art.89º).  

O PDM delimita cinco unidades operativas de 

gestão territorial (UOPG) com objetivos 

diferenciados que abrangem todo o território 

municipal. Em todas são refletidos desafios de 

mobilidade e de compatibilização de usos e 

funções preexistentes, assim como de 

regeneração urbana e reforço de identidade e 

coerência (ver Anexos). 

Para além deste IGT, existem outros (ex: plano de 

pormenor do Prior Velho) com objetivo de 

requalificar áreas, injetar nova oferta habitacional 

(estima-se que estejam previstos cerca de 2.035 

novos fogos em 3 IGT vigentes, os quais se 

somam aos cerca de 6.934 alvarás de 

loteamento) e solucionar o realojamento de 

barracas, bem como outros programas 

relacionados com o incentivo à reabilitação 

urbana. A delimitação de 32 ARU em 2016, que 

engloba alguns centros históricos embora não se 

esgote nestes, evidenciam a prioridade conferida 

pelo município a políticas de reabilitação do seu 

território. Outros estudos urbanísticos têm sido 

desenvolvidos, destacando-se o de Loures 

Nascente, com objetivo de reestruturar e criar 

uma nova centralidade, com uma oferta ajustada 

na tentativa de incentivar investimento privado 

na dinamização local.

 

 

  

O caso de sucesso da reabilitação do Bairro Municipal da Quinta da Fonte 

No âmbito do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), foi efetuado no ano de 
2018 um profundo esforço de reabilitação do edificado e das infraestruturas públicas do Bairro da Quinta da 
Fonte, na freguesia da Apelação.  

Num investimento de cerca de 3 milhões de euros (dos quais um milhão proveniente de fundos comunitários 
mobilizados em sede de PAICD e o restante montante do Orçamento Municipal), foram intervencionados 54 
edifícios municipais, com um enfoque particular na recuperação de coberturas e resolução de infiltrações, 
tendo sido beneficiados cerca de 2000 moradores deste bairro. Foram ainda realizadas beneficiações à rede 
de gás e de esgotos do bairro municipal, assim como a requalificação e modernização dos espaços 
exteriores. 

Este projeto de reabilitação profunda desta urbanização municipal constituiu-se como um caso de referência 
na capacidade de promoção do envolvimento da comunidade no esforço comum de melhoria quer das 
condições habitacionais quer da convivência nos espaços públicos partilhados. 
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Um conjunto de projetos habitacionais 

estruturantes municipais entre 2018-2022  

Nos anos mais recentes, o tema da habitação tem 

sido alvo da atenção do Município e de um 

trabalho de proximidade com as várias situações 

de carência e fragilidade no tecido social de 

Loures. Neste sentido, e enquadrados numa 

estratégia global sobre o desenvolvimento urbano 

do concelho, foi assumido um conjunto de 

projetos estruturantes municipais para o período 

de 2018 – 2022, o qual teria como objetivo 

central conferir uma resposta abrangente às 

problemáticas habitacionais:  

► Incentivo à recuperação do edificado através 

de um conjunto de ações: o alargamento 

territorial significativo das áreas de 

reabilitação urbana do município, 

abrangendo cerca de 90% da população e 

aumentando a incidência dos benefícios 

fiscais previstos;  

► A mobilização de instrumentos de ação 

conjunta entre a Câmara Municipal e o IHRU 

no sentido quer de finalizar o realojamento 

PER de modo a encontrar uma solução 

adequada à situação das habitações em 

Áreas Insuscetíveis de Reconversão 

Urbanística (AIRU);  

► Ainda neste âmbito, tendo em conta a 

elevada expressão de áreas urbanas de 

génese ilegal (AUGI) no concelho, emerge a 

necessidade de licenciamento destas 

urbanizações (muitas das quais já 

infraestruturadas). Ao longo do tempo, as 

AUGI do concelho de Loures foram sendo 

alvo de diversas iniciativas de loteamento e 

requalificação, sustentadas por um trabalho 

de forte proximidade dos serviços municipais 

junto das várias associações de moradores; 

► O esforço previsto pelo Município de apoio à 

habitação jovem, nomeadamente na garantia 

da possibilidade de acesso a habitação a 

custos controlados e em condições especiais 

de arrendamento, tirando partido do trabalho 

de parceria com o IHRU; 

► No contexto de um parque habitacional social 

de dimensão relevante e com permanentes 

necessidades de manutenção, tem-se 

verificado nos anos mais recentes um 

incremento do trabalho de recuperação de 

alguns bairros municipais no concelho, 

nomeadamente o Bairro Municipal da 

Parcela, a Quinta da Fonte e a Urbanização 

das Sapateiras, entre outros. Com recurso 

quer a programas de incentivos comunitários 

quer a fundos próprio do município, tem sido 

levado a cabo um esforço de melhorias quer 

no edificado quer na componente do habitat 

de alguns dos bairros sociais existentes no 

Município. Desta última dimensão, é exemplo 

o caso da Galeria de Arte Pública do Bairro 

da Quinta do Mocho, que desde 2014, 

através de arte urbana em algumas fachadas 

dos prédios municipais, tem sido um motor 

de transformação da imagem pública do 

bairro e da perceção de segurança e 

convivialidade associada.  
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1.2. Visão metropolitana: enquadramento do setor habitacional de Loures  

 
Em pleno contexto metropolitano, o 

desenvolvimento urbano de Loures desde o início 

do séc. XX sofreu uma pressão urbana crescente 

relacionada com a proximidade à capital do país, 

sustentada pelas acessibilidades e infraestruturas 

de mobilidade. A explosão urbana que a AML teve 

nos últimos 80 anos gerou um tecido 

fragmentado, baseado numa estrutura cadastral 

eminentemente rural pré-existente, sustentado 

por uma rede de infraestruturas de mobilidade 

que muitas vezes ultrapassam a escala regional, 

integrando um conjunto de questões 

quantitativas e qualitativas que têm influenciado 

o setor habitacional. 

Não obstante, com um peso relativo de 7,5% da 

população residente da região (2019), e contendo 

duas cidades no seu território (Loures e 

Sacavém), o município de Loures à semelhança 

de outros da AML, nos anos mais recentes, tem 

vindo a assumir uma maior afirmação naquilo que 

é denominado o “mosaico urbano da metrópole 

lisboeta”5. 

Um contexto metropolitano que se 

reorganiza e reequilibra nos últimos anos 

A organização do contexto metropolitano tem 

vindo a modificar-se, fruto de investimentos 

significativos nos sistemas de mobilidade e 

transportes e de transformações administrativas. 

Neste contexto, destaca-se um conjunto de novas 

infraestruturas rodoviárias como o Túnel do Grilo 

(concluído em 2007) e a CRIL. 

 

 

5 LEITE, João da Silva, Ruas Emergentes - interpretação 
morfológica no contexto urbano português, Tese 
elaborada para obtenção do grau de Doutor em 

Paralelamente, a expansão do Metropolitano de 

Lisboa modificou a atratividade residencial do 

concelho no contexto da região, aproximando 

com grande eficiência determinadas áreas do 

concelho de Loures-Moscavide- mas também 

outros concelhos da mesma coroa periférica - 

Odivelas e Amadora- da cidade de Lisboa. A 

possibilidade de expansão para Loures tem sido 

colocada nos últimos anos, não sendo ainda clara 

a sua concretização. A linha férrea cujo eixo 

Lisboa-Vila Franca de Xira atravessa o concelho 

(Linha do Norte com 4 estações neste território), 

representa também um papel na construção de 

relações dinâmicas de emprego e residência. 

Com introdução de (novas ou melhoradas) 

infraestruturas de mobilidade na AML ou o novo 

sistema de passe social metropolitano, o território 

tem-se vindo a reorganizar e ajustar-se, sendo 

que Loures foi um dos Municípios que teve 

alterações de mobilidade mais significativas. 

Por outro lado, a reorganização do território 

metropolitano teve alterações da própria 

delimitação administrativa do espaço, a qual 

afetou particularmente Loures ao ser subtraído 

do que viria ser o novo concelho de Odivelas 

(1998) e, mais tarde, a nova freguesia do Parque 

das Nações pertencente a Lisboa (2012). 

Estas mutações, com expressão física e 

governativa, tiveram particular significado nas 

dinâmicas habitacionais, influenciando o mercado 

e a atratividade residencial da metrópole como 

um todo, e de Loures (concelho) em particular. 

Urbanismo, FAUTL, Julho 2016 
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Um jogo de relações e forças que 

influenciam a atratividade residencial 

As relações intra-metropolitanas revelam que, 

apesar da forte atração de Lisboa, Loures não se 

relaciona apenas com a capital, mas também com 

outros eixos diferenciados (Figura 2), 

predominantemente pertencentes à 1ª coroa 

periférica da cidade de Lisboa. Estas relações são 

sustentadas por redes e sistemas de mobilidade 

densos e relativamente eficientes, cujos 

movimentos pendulares evidenciam. Com 

primazia pela relação com a cidade de Lisboa, os 

movimentos pendulares mais intensos verificam-

se nas saídas do município de Loures para o 

concelho de Lisboa (44.772). Odivelas, um 

concelho com uma proximidade histórica de 

Loures, é o segundo concelho que mais 

habitantes recebe em movimentos pendulares 

(3.150). Segue-se a relevância dos movimentos 

para Oeiras (com fluxo de 2.541), sustentado 

pelos eixos de mobilidade circular e Vila Franca de 

Xira, sustentado pela linha férrea e pela A10 (com 

fluxo de 2.517). Estas relações traduzem forças 

de atratividade que influenciam a competitividade 

territorial entre os vários municípios da AML e 

que se refletem nos valores de mercado 

residencial e nas opções finais de eleição da 

habitação das famílias metropolitanas. 

 

 

Figura 2 – Um conjunto de dinâmicas e forças que influenciam o setor habitacional 

 

Fonte: EY-Parthenon, com base em dados AML  
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Quadro 2 - Movimentos Pendulares em Loures | 2011 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2011 

 

  

Loures – Loures: 65.977 

Saídas do Município Entradas no Município 

Loures → Lisboa 44.772 Vila Franca de Xira → Loures 7.445 

Loures → Odivelas 3.150 Lisboa → Loures 6.261 

Loures → Oeiras 2.541 Odivelas → Loures 4.632 

Loures → Vila France de Xira 2.517 Sintra → Loures 3.036 

Loures → Sintra 1.519 Mafra → Loures 2.338 

Loures → Amadora 1.513 Amadora → Loures 1.629 
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Quadro 3 - Dinâmica populacional do contexto territorial de Loures 

Território 

Densidade Pop. 
relativa à área total 

(hab/km2) 

População Residente Índice de envelhecimento % População Residente com 
menos de 25 anos 

2018 Variação (%) 
2011-2018 

N.º 

em 2018 

Variação (%) 
2011-2018 

2018 Variação (p.p.)  

2011-2018 

% em 2018 Variação (p.p.) 
2011-2018 

Portugal 111,4 -2,54% 10.276.617 -2,52% 159,4 31,8 24% -1,41 

AML 944,0 0,24% 2.846.332 0,68% 137,5 17,8 26% 0,10 

VFX 445,0 2,49% 141.603 2,51% 111,8 30,5 26% -0,74 

Alcochete 152,0 8,88% 19.505 8,87% 98,8 20,8 29% -0,90 

Almada 2.413,8 -2,37% 168.987 -2,64% 154,6 22,7 25% -0,21 

Amadora 7.641,9 3,43% 181.724 3,41% 150,0 16,0 25% -0,28 

Barreiro 2.072,5 -4,02% 75.419 -4,02% 187,3 34,5 24% 0,01 

Cascais 2.181,5 2,19% 212.474 2,19% 128,3 23,5 27% -0,82 

Lisboa 5.069,7 -19,84% 507.220 -6,49% 173,3 -23,8 24% 2,66 

Loures 1.263,8 3,34% 211.359 4,92% 137,2 20,0 26% -0,38 

Mafra 288,0 7,38% 84.008 7,38% 94,8 18,0 29% -0,95 

Moita 1.167,7 -2,42% 64.526 -2,42% 134,5 29,7 26% -0,94 

Montijo 163,2 8,66% 56.887 8,67% 101,3 5,2 28% 0,06 

Odivelas 6.013,6 7,85% 159.602 8,16% 126,3 13,4 26% 0,46 

Oeiras 3.840,8 2,01% 176.218 2,00% 157,8 30,1 25% 0,08 

Palmela 138,1 1,32% 64.214 1,26% 126,4 26,5 27% -0,81 

Seixal 1.747,9 4,17% 166.835 4,12% 126,5 32,8 26% -0,82 

Sesimbra 263,4 3,05% 51.559 3,18% 104,4 18,3 28% -1,01 

Setúbal 502,6 -4,23% 115.758 -4,22% 142,4 33,4 26% -0,59 

Sintra 1.216,8 2,28% 388.434 2,28% 106,4 26,8 28% -1,19 

Fonte: INE, Estimativas da População; INE, Censos; INE, Estatísticas das obras concluídas 
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2. Dinâmicas Subjacentes à Procura e Oferta Habitacional 
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2.1. Tendências demográficas 

 

Um concelho em crescimento demográfico 

Posicionado no interior da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) norte, com uma área municipal de 

167 km2 (em linha com a dimensão média dos 

concelhos da mesma região), o município de 

Loures é adjacente a Mafra e Sintra a Oeste, Vila 

Franca de Xira a Este, Odivelas e Lisboa a Sul, e 

Arruda dos Vinhos a Norte. 

Com uma taxa de crescimento populacional de 

+6,7% entre 1991 e 2011 (dados censitários), o 

seu crescimento demográfico está em linha com o 

aumento populacional da AML (+11,9% no mesmo 

período). Não obstante, saliente-se que este foi o 

quinto menor crescimento verificado nesta área, 

por oposição ao crescimento acentuado de alguns 

municípios fronteiriços como Mafra (+75,4%), 

Sintra (+44,8%), ou Vila Franca de Xira (+32,2%). 

Em termos absolutos, e segundo os últimos dados 

censitários, Loures representa 10% da população 

residente na AML Norte, antiga Grande Lisboa, 

número que tem sido relativamente estável face a 

décadas anteriores (10,2% em 1991 e 2001). Dos 

concelhos limítrofes de Loures, apenas Lisboa 

cresce a uma taxa inferior, apresentando mesmo 

um decréscimo populacional de 17,5% no período 

considerado (Quadro 15 em Anexo). Segundo as 

mais recentes estimativas da população, Loures 

tem, em 2019, 213.687 habitantes, ou 7,5% da 

AML. 

Uma análise ao nível das freguesias permite-nos 

compreender como a distribuição do número de 

residentes no concelho é relativamente uniforme 

em dois grupos de dimensões distinta: 6 das 

freguesias do concelho albergam mais de 25.000 

residentes, enquanto as restantes 4 freguesias 

são habitadas por menos de 10.000 residentes. 

Assim, temos a união de freguesias de Santa Iria 

da Azóia, São João da Talha e Bobadela como a 

freguesia com o maior número de residentes 

dentro do concelho (44.331 residentes), e 

Fanhões como a freguesia menos habitada 

(2.801 residentes), medido através dos dados 

censitários de 2011 (Quadro 16 em Anexo). 

É também assinalável o crescimento do número 

de alojamentos no município, que ultrapassa a 

média nacional e da AML. Em pontos percentuais, 

é um crescimento seis vezes maior que o do 

número de residentes para o mesmo período. A 

distribuição entre freguesias é semelhante à 

verificada para o número de residentes, 

mantendo-se uma proporcionalidade previsível. O 

número de alojamentos entre 2001 e 2011 

aumentou mais de 10% em todas as freguesias, 

tendo chegado a atingir valores de quase 30% na 

união de freguesias de Santo Antão do Tojal e São 

Julião do Tojal, bem como na freguesia de Loures 

(Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Variação do Número de Residentes e Alojamentos por Freguesia | 2001-11 

Nota: o diâmetro dos pontos representa o número de residentes em 2011 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2001 e 2011

 
 

Crescimento impulsionado por saldo 

migratório positivo 

Utilizando os dados das estimativas anuais da 

população residente de 2018, é ainda possível 

averiguar um crescimento populacional de 4,9% 

entre 2011 e 2018, um crescimento exacerbado 

face ao incremento de apenas 0,7% verificado na 

AML, e em oposição à queda de 2,5% verificada a 

nível nacional. 

Este acréscimo populacional poderá ser em parte 

explicado pelo saldo migratório positivo que se 

tem vindo a verificar no município, registando 

aumentos na ordem dos 0,7% da população 

residente, tanto em 2011 como em 2018, sendo 

mais uma vez superior à média nacional e 

regional. Em 2018, o saldo migratório de Loures 

apenas é superado ao nível da AML por 

Alcochete, Amadora, Mafra e Odivelas (Gráfico 4 

e Gráfico 5). 

Interessante é também a verificação da 

proporção da população residente em Loures que 

5 anos antes não residia no município. Em 2011, 

de acordo com os censos da população e 

habitação, este dado indicava que 12,6% da 

população municipal de Loures só se havia 

deslocado para o município há menos de 5 anos, 

um valor marginalmente superior ao valor 

homólogo da AML (12,2%). Um olhar sobre este 

indicador entre as freguesias do município 

permite-nos observar que a principal propulsor 

desta dinâmica foi a UF de Moscavide e Portela, 

com especial pendor para a antiga freguesia de 

Moscavide. A percentagem da população desta 

que, em 2011, residia no município há menos de 

5 anos atingia mais de um quinto, chegando aos 

22,6%, indicando uma tendência de atração 

notável que se traduziu num notório volume de 

deslocações para a freguesia.
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Uma população predominantemente em 

idade ativa 

O panorama da distribuição etária da população 

em Loures é semelhante ao verificado a nível 

nacional e regional, na AML uma percentagem 

relativamente estável, cerca de um quarto da 

população, encontra-se abaixo do limiar dos 25 

anos, regista-se um ligeiro decréscimo percentual 

da faixa etária entre os 25 e os 65 anos 

(continuando a representar pouco mais de 

metade da população), acompanhado de um 

crescimento percentual em valor absoluto 

semelhante por parte da faixa etária mais sénior 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 4 – Decomposição da dinâmica de crescimento populacional | 2011-18 

 

Fonte: INE, Estimativas da População

Gráfico 5 – Evolução da População Residente | 

2011-18 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 
2011, Estimativas anuais da população residente 2011 

Gráfico 6 – Estrutura Etária da População | 2011-

18 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), 
Estimativas anuais da população residente, 2011 e 
2018
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A evolução da idade média entre 2011 e 2018 

espelha esta mesma dinâmica, verificando-se um 

aumento de 41,3 anos de idade em 2011 para 

42,6 anos de idade em 2018 no município de 

Loures. Este aumento é ligeiramente superior na 

AML (de 41,5 anos de idade para 42,9 anos de 

idade) e em Portugal (de 41,9 anos de idade para 

43,9 anos de idade). 

Em Loures, dentro da faixa etária mais jovem, 

não existiu uma mudança composicional 

significativa entre 2011 e 2018, tendo a 

distribuição permanecido uniforme. Na faixa 

etária mais idosa, no entanto, o número de 

cidadãos entre 65 e 69 anos, que representava 

em 2011 34,2% de todos os cidadãos com 65 ou 

mais anos, registou uma quebra para 28,2%, pelo 

que se verifica um envelhecimento mesmo entre 

a população mais idosa. 

Presença de população estrangeira com 

significado acima da região e país 

Com sinais de perda de capacidade de 

atratividade da população estrangeira em 2018 

(descida de 9,2% em 2011 para 7,9% em 2018, 

segundo dados do INE), Loures continua a ter 

uma proporção de população estrangeira superior 

à média da AML e do país (8,5% e 4,6%, 

respetivamente), sendo o quinto concelho a nível 

nacional com o maior número de residentes 

estrangeiros segundo os dados do SEF em 2019. 

Sendo que a tendência deste indicador na AML foi 

positiva (em 2011, 7,7% dos cidadãos eram 

estrangeiros; em 2018 este valor era de 8,5%), a 

população estrangeira do município de Loures 

corresponde agora a 6,9% dos imigrantes que 

vivem nesta região, um valor que se encontrava 

em 8,5% em 2011. 

Alguns dos fatores que caracterizam Loures 

podem ser indutores de atratividade das 

comunidades migrantes no território, 

nomeadamente a acessibilidade e proximidade a 

Lisboa, acesso a emprego e à educação, bem 

como um mercado habitacional menos oneroso 

do que o da capital.  

Segundo os censos de 2011, a UF de Camarate, 

Unhos e Apelação é aquela que acolhe mais 

população estrangeira no concelho (Quadro 4), 

quer em termos absolutos (4.868 residentes 

estrangeiros), quer em percentagem face ao total 

de residentes (13,4%). 

Entre os cidadãos estrangeiros com estatuto legal 

de residente no município de Loures, os cinco 

países cuja origem é mais comum perfazem 

56,4% da totalidade desta população. Com a 

exceção do Brasil, que se encontra em primeiro 

lugar desta tabela (2.650 cidadãos oriundos 

deste país), o restante top 5 é inteiramente 

composto por PALOP (Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe, Guiné-Bissau e Angola, por ordem). 

Assim, a diversidade cultural é uma realidade 

vincada no concelho de Loures. Segundo 

informação recolhida em 2015 no âmbito do 

projeto Loures livre de rumores, um projeto de 

comunicação promovido pela Câmara Municipal 

de Loures que aborda os preconceitos e rumores 

negativos sobre as comunidades imigrantes, 

existiam à data 122 nacionalidades 

representadas entre os residentes municipais. 

É possível observar, ainda assim, que, de uma 

forma geral, a população estrangeira com 

estatuto legal de residente em Portugal de origem 

Europeia tem apresentado uma tendência 

crescente: se em 2011 esta população 

representava 25% do total de estrangeiros com 

estatuto legal de residente em Portugal, 17% na 

AML e 13% em Loures, em 2018 estes valores 

cresceram para 33%, 26% e 19%, respetivamente 

(Gráfico 7). 
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Não obstante, sabe-se que uma parte da 

comunidade estrangeira residente no concelho de 

Loures tem tido dificuldades ou carências 

habitacionais, situação que se torna evidente nos 

pedidos de habitação existentes no concelho e 

nos processos de realojamento que têm sido 

efetuados.  

Aumento das famílias unipessoais acima da 

região e presença de famílias numerosas 

Com uma dimensão média de família em ligeiro 

decréscimo, (2001 e 2011, de 2,7 para 2,5 

indivíduos), esta tendência municipal coaduna-se 

com o desenvolvimento deste indicador ao nível 

da região e do país. 

Paralelamente, verificou-se em Loures o aumento 

da proporção de famílias clássicas unipessoais 

face à globalidade dos agregados familiares. 

Apesar desta ser uma tendência transversal ao 

país e à região, Loures destaca-se pelo maior 

crescimento proporcional destas famílias (+5,8 

p.p. entre 2001 e 2011).  

Dentro deste grupo de famílias, é visível também 

o aumento de famílias unipessoais seniores (+65 

anos)  que em Loures aumentaram 2,5 p.p. entre 

2001-2011 (6,2% em 2001 para 8,7% em 2011), 

numa subida mais acentuada que a média 

portuguesa (que cresceu de 8,8% para 10,1%) 

mas menos intensa do que na AML (que cresceu 

de 6,6% para 10,3% no mesmo período  

(Gráfico 8). 

Refira-se ainda que 4.823 das famílias do 

concelho correspondem a famílias numerosas (5 

ou mais elementos compõe o agregado familiar). 

Existe também uma dificuldade entre a população 

mais jovem em obter independência habitacional. 

Dos 40.067 núcleos familiares com filhos no 

concelho de Loures em 2011, 8.494 teriam filhos 

com 25 anos ou mais a viver no seu agregado 

familiar, o que representa cerca de 21% da 

totalidade dos agregados familiares com filhos. 

 

Gráfico 7 – População Estrangeira com Estatuto 

Legal de Residente | 2011-18 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), População 
estrangeira com estatuto legal de residente, 2011 e 
2018 
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Gráfico 8 – Evolução da Dimensão e Composição das Famílias | 2001-11

 

Nota: o número no centro dos círculos representa a dimensão média das famílias clássicas 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2001, 2011 

 

2,8

2,6

2,6

2,4

2,8

2,5

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

15% 17% 19% 21% 23% 25% 27%

P
ro

p
o
rç

ã
o
 d

e
 f

a
m

íl
ia

s
 c

lá
s
s
ic

a
s
 u

n
ip

e
s
s
o
a
is

 c
o
m

 >
6
5
 a

n
o
s

Proporção de famílias clássicas unipessoais

PT 2001

AML 2001

Loures 2001

PT 2011

AML 2011

Loures 2011



Câmara Municipal de Loures | Estratégia Local de Habitação 

 

EY-Parthenon | 39 

2.2. Situações de cariz social com questões habitacionais específicas 

 

O Município de Loures tem vindo a desenvolver 

um conjunto de iniciativas de proximidade (quer 

através da intervenção da Câmara Municipal quer 

através do trabalho de acompanhamento das 

Comissões Sociais de Freguesia) por forma a 

mitigar um número significativo de situações de 

cariz social existentes no território municipal que 

não só constituem um desafio do ponto de vista 

estritamente social como também, em muitas 

vezes, correspondem a uma necessidade de 

solução habitacional.  

Analisamos brevemente a situação atual e a 

evolução recente dos principais grupos 

vulneráveis que se enquadram no conjunto de 

problemáticas sociais a acompanhar 

atentamente. 

Aumento acentuado da população em 

situação de sem-abrigo 

Com base na informação disponibilizada pelo 

Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-

Abrigo (NPISA) do Concelho de Loures, e pela 

informação mais recente da Divisão de 

Intervenção Social e Saúde - DISS podem aferir-se 

algumas características fundamentais do perfil 

típico da pessoa em situação de sem-abrigo no 

território municipal. Tendo-se verificado uma 

queda de 8 casos registados entre o ano de 2017 

- 18, estavam referenciadas em 2018, 42 

pessoas em situação de sem-abrigo no concelho 

de Loures. Os dados mais recentes (2019) 

reportam um crescimento significativo, 

perfazendo 88 pessoas em situação de sem-

abrigo, que são maioritariamente masculinas 

(Figura 3). 

Existe também uma forte concentração de casos 

na população em idade ativa avançada (entre os 

50 e os 59 anos), podendo tal facto ser também 

em parte explicado pela relativa dificuldade em 

aceder a um novo emprego. Tal intuição é 

coincidente com a perceção partilhada no NPISA 

relativamente às principais situações 

identificadas, a par da questão habitacional, na 

população sem-abrigo do concelho. 

Figura 3–Breve caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo sinalizadas no concelho (2018 e 

2019) 

 

 

Fonte: EY-Parthenon com base no Diagnóstico Social de Loures, 2019 (dados NPISA – 2018)
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Note-se também a existência de problemáticas 

aditivas (alcoolismo, toxicodependência, etc.) que 

podem ser quer a causa quer consequência da 

situação de sem-abrigo. O registo de dois sem-

abrigo na situação de empregados em 2018 deve 

constituir-se como um fator de particular atenção 

dado que indicia necessidades extremas do ponto 

de vista habitacional que não se concentram 

apenas na população que não possui emprego, 

mas também na que, possuindo, pode não 

conseguir retirar um rendimento suficiente para 

cobrir encargos. 

A distribuição territorial consideravelmente 

homogénea dos sem-abrigo identificados no 

NIPSA aponta para uma situação de cariz social 

transversal a toda a realidade do território, sem 

que se perceba com clareza traços de uma 

situação mais tipicamente urbana (face a zonas 

mais rurais do concelho, onde seria menos 

expectável encontrar pessoas na situação de sem-

abrigo). A freguesia de Loures, a UF de Sacavém 

e Prior Velho e a UF Moscavide e Portela registam 

um conjunto significativo do total de sem-abrigos 

considerados (49%), o que deve ser tido em 

atenção num futuro esforço de criação de novas 

soluções habitacionais adaptadas à realidade 

social. 

O protocolo assinado em 2019 com a 

Comunidade Vida e Paz veio possibilitar a criação 

de Equipa Técnica de Rua, para acompanhamento 

diário de proximidade em articulação com o 

técnico gestor. Adicionalmente, para uma 

resposta na resolução destas situações, foram 

disponibilizados dois apartamentos para apoiar 

pessoas em situação de sem-abrigo.  

Alguma expressão populacional de pessoas 

com deficiência e/ou incapacidade 

No município de Loures, segundo os últimos 

dados censitários, 31.505 residentes, ou o 

equivalente a 15,4% da população residente, 

sofria de pelo menos uma dificuldade relacionada 

com alterações ou anomalias das estruturas e 

funções do corpo e da mente. Santa Iria da Azóia, 

São João da Talha e Bobadela é a freguesia com o 

maior número de residentes nestas condições 

(6.965), sendo que Santo Antão e São João do 

Tojal é a freguesia com a maior percentagem de 

habitantes com dificuldades desta natureza 

(20,5%). As mulheres do concelho são 

significativamente mais afetadas por este tipo de 

condições que os homens: 12.332 residentes 

com pelo menos uma dificuldade são do sexo 

masculino, ao passo que 19.173 são do feminino. 

Relativamente ao tipo e gravidade das 

dificuldades, as mais comuns prendem-se com a 

visão (16.105 casos), a locomoção (15.999 

casos), e a memória ou concentração (11.604 

casos), estando a grande maioria dos casos 

relacionados com a dificuldade em executar as 

ações e não com a inaptidão de execução. Com 

efeito, os casos em que o indivíduo não consegue 

efetuar a ação relacionam-se com dificuldades 

diferentes. Tomar banho ou vestir-se sozinho é a 

principal atividade com este grau de dificuldade 

(2.213 residentes não conseguem efetuar a 

ação), seguido pela memória ou concentração 

(1.929 casos), andar ou subir degraus (1.559 

casos) e compreender os outros ou fazer-se 

compreender (1.163 casos). 

Cerca de 40,3% da população com dificuldades 

encontra-se na faixa etária equivalente a mais de 

70 anos, o que equivale a um universo 

significativo de cerca de 12.700 pessoas. O 

número de residentes com dificuldades está 

diretamente relacionado com a faixa etária.  
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Uma resposta que tem sido reforçada para 

mitigar a violência doméstica  

Um dos principais fatores associados a uma 

situação habitacional estável e adequada é o 

conforto e a segurança que possam ser 

proporcionados aos residentes, assegurando-lhes 

uma condição de vida digna. Hoje, a violência 

doméstica (principalmente entre cônjuges, filhos 

contra pais, etc.) é um dos primeiros motivos que 

contribuem para a degradação do ambiente 

familiar e habitacional de algumas famílias. 

Assim, importa analisar a sua relevância e 

evolução no concelho. 

A violência doméstica já havia sido uma das áreas 

de intervenção prioritária incluídas no Contrato 

Local de Segurança do município (a par da 

delinquência juvenil, da pequena criminalidade e 

de comportamentos antissociais), por forma a 

“criar uma nova cultura de segurança 

promovendo uma intervenção ativa e 

partilhada”6. 

No período de 2011 a 2018, a violência 

doméstica no concelho de Loures não parece ter 

tido uma trajetória clara de agravamento ou de 

consideráveis melhorias, tendo-se verificado 

antes uma certa estabilização na evolução do 

número de casos registados pelas autoridades 

policiais no concelho de Loures. Tendo sido 

sinalizados 522 casos de violência doméstica 

contra cônjuge ou análogo no concelho em 2018, 

este valor está alinhado com o verificado desde 

2014, apesar de registar significativamente 

menos casos que os verificados no pico de 2013 

(-132 casos). 

 

 

6Cf. Diagnóstico Social de Loures (2019), pág. 117 

Contudo, ao comparar o número de casos por 

cada 1.000 residentes com o registado para 

Portugal e para a AML, podemos observar 

números mais preocupantes em Loures do que 

nas suas referências territoriais comparativas, 

embora se tenha verificado nos últimos anos uma 

lenta convergência dos valores registados em 

Loures para valores próximos dos da AML e de 

Portugal (sobretudo depois do considerável valor 

atingido em 2013). 

Tendo em conta a totalidade dos crimes 

registados pelas autoridades policiais, podemos 

verificar que, embora o crime de violência 

doméstica contra cônjuge ou análogo não atinja 

10% de peso relativo face ao todo em nenhum dos 

territórios considerados, é ainda algo superior no 

concelho de Loures do que na AML (+2,8 p.p.) e 

em Portugal (+2,1 p.p.), o que se deve constituir 

como uma preocupação de futuro dada a 

prioridade estratégica assumida no Contrato 

Local de Segurança de mitigar progressiva e 

decididamente o número de vítimas de violência 

doméstica (Gráfico 9 e Gráfico 10). 
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Gráfico 9 – Evolução do número de casos 

registados de violência doméstica contra 

cônjuges ou análogos por 1.000 residentes | 

2011–18 

 

Fonte: EY-Parthenon, com base em “crimes registados 
pelas autoridades policiais”, DGPJ/MJ, PORDATA 

 

Gráfico 10 – Proporção dos crimes de violência 

doméstica contra cônjuges ou análogos no valor 

total dos crimes registados | 2018 

 

Fonte: EY-Parthenon, com base em “crimes registados 
pelas autoridades policiais”, DGPJ/MJ, PORDATA

Em complemento dos dados registados pelas 

autoridades policiais, podemos ainda ter em conta 

o número de intervenções levadas a cabo pelo 

Espaço Vida, tal como referenciado pelo 

Diagnóstico Social do Município (2019). Entre 

2010 e 2019, foram intervencionadas 1.286 

situações, sendo na grande maioria mulheres 

(88,2%). As idades mais prevalecentes situam-se 

entre os 25 e os 54 anos de idade (50,5%), com 

uma média de 44 anos de idade, verificando-se 

uma maior incidência de casos registados junto de 

cidadãos de nacionalidade portuguesa (58,5%), 

logo seguido de casos de cidadãos brasileiros, 

são-tomenses e cabo-verdianos. 

Atentos a esta problemática, durante 2019 o 

Município reforçou a equipa do Espaço Vida e 

melhorou as condições das suas instalações. 

População sénior residente em linha com 

região, acima da maioria dos municípios 

limítrofes 

Procurando melhor compreender o leque de 

possíveis grupos de risco no acesso seguro e 

estável a uma habitação adequada e acessível, é 

crucial tomar em conta o desafio crescentemente 

presente na sociedade dado o progressivo 

envelhecimento da população. Constitui-se hoje 

como um alvo de extrema vulnerabilidade o 

conjunto alargado de idosos que vivem sozinhos, 

muitas vezes em habitações em regime de 

arrendamento, encontrando-se em situação de 

precariedade ou de elevado risco.  
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Importa, por isso, perceber qual o perfil de 

envelhecimento da população do concelho de 

Loures quer na sua comparação com os seus 

concelhos limítrofes quer do ponto de vista da 

dinâmica interna entre freguesias do município. 

Analisando dois índices que permitem uma leitura 

acerca do grau de envelhecimento populacional 

dos residentes no concelho, podemos observar 

uma proximidade muito elevada entre os valores 

verificados em Loures (índice de dependência de 

idosos: 34,4; índice de envelhecimento: 136,5) e 

na AML. Note-se que a performance da AML está 

muito influenciada pelos níveis atingidos pelo 

concelho de Lisboa (muito superiores aos dos 

restantes municípios), o que indicia uma posição 

pouco competitiva de Loures do ponto de vista do 

rejuvenescimento do seu tecido populacional face 

aos seus concelhos limítrofes (Gráfico 11). 

Já numa dimensão interna (Gráfico 12), no que 

diz respeito ao perfil de envelhecimento 

populacional das várias freguesias do município, 

podem talvez considerar-se os seguintes grupos 

de freguesias:  

► Camarate, Unhos e Apelação, Loures e 

Sacavém e Prior Velho com valores em 

ambos os índices mais favoráveis do que a 

média do concelho e consequentemente com 

um perfil populacional mais jovem;  

► Sta. Iria de Azóia, S. João da Talha e 

Bobadela, Fanhões, Sto. Antão do Tojal e S. 

Julião do Tojal, Lousa e Bucelas, freguesias 

algo mais envelhecidas que o valor médio 

registado no concelho, embora com algumas 

diferenças de magnitude na distância para a 

média municipal;  

Gráfico 11 – Índice de dependência de idosos e 

índice de envelhecimento | 2018 

Fonte: INE – Estimativas Anuais População Residente 

► por fim, Moscavide e Portela e Sto. António 

dos Cavaleiros e Frielas que, em polos 

opostos da distribuição, registam valores 

bastante afastados dos índices do concelho, 

apresentando perfis populacionais quer 

especialmente envelhecidos (mais do dobro 

do índice de envelhecimento do município) 

quer significativamente rejuvenescidos 

(praticamente um terço do índice de 

dependência de idosos de Moscavide e 

Portela), respetivamente. Ao avaliar mais 

detalhadamente o perfil dos agregados 

familiares residentes em Loures que não 

apenas têm mais de 65 anos, mas que 

igualmente vivem sozinhos, podemos 

observar uma certa heterogeneidade entre 

freguesias, sem que se possa destacar um 

padrão claro.  
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Gráfico 12 – Índice de dependência de idosos e índice de envelhecimento | 2011 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

No cômputo geral do concelho, registam-se 

6.935 idosos a viver sozinhos na sua habitação, 

representando 8,7% das famílias de Loures. Deste 

universo, 77% corresponde a agregados 

femininos unipessoais com mais de 65 anos, 

proporção que é transversal às várias realidades 

territoriais do município (apenas com a exceção 

dos 82% de Moscavide e Portela e dos 71% de 

Lousa). 

Em termos absolutos, observa-se uma variação 

acentuada entre freguesias, desde os 135 

agregados unipessoais com mais de 65 anos a 

residir na freguesia de Famões aos 1.404 

agregados com a mesma característica de 

Moscavide e Portela.  

Já quanto ao peso relativo dos agregados 

unipessoais com mais de 65 anos na totalidade 

das famílias das freguesias de Loures, a variação 

que se observa entre os extremos é de bastante 

menor intensidade relativa que em termos 

absolutos. Mais uma vez, destaca-se Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas como a freguesia 

com menor peso de idosos a viver sozinhos 

(6,2%), ao contrário das freguesias de Fanhões, 

Bucelas e Moscavide e Portela que contêm todas 

12,4% dos seus agregados a viver sozinhos e com 

mais de 65 anos, indiciando, portanto, um maior 

enfoque na procura de soluções habitacionais 

adequadas para esta faixa etária (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Distribuição de agregados unipessoais com mais de 65 anos pelas diferentes freguesias de 

Loures (e seu peso no total de agregados) | 2011 

 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon com base nos dados INE – Censos 2011 

 

Presença de comunidades migrantes e 

minorias étnicas 

A existência de núcleos familiares de imigrantes 

fixos no território facilita o acolhimento de quem 

vem de novo, mas também tem gerado alguns 

problemas de sobrelotação ou até mesmo de 

habitação precária. Ciente desta realidade, o 

município tem desenvolvido uma política de 

integração e acolhimento de migrantes que 

integra ferramentas de mobilização da sociedade 

civil. Contudo, alguns problemas estão 

identificados no Diagnóstico Social de Loures 

(2019) e refletem-se nas condições de vida e 

habitacionais, salientando-se: a morosidade da 

legalização; alguma dificuldade de comunicação; 

baixa escolaridade; falta de oportunidades no 

mercado de trabalho. 

As dificuldades no âmbito da habitação estão 

espelhadas, por exemplo, na proporção de 

residentes estrangeiros realojados em fogos 

municipais. Apesar de representarem 8,1% do 

total de residentes (segundo os dados de 2011), 

em dezembro de 2018, 32,7% dos habitantes 

realojados em fogos municipais correspondiam a 

população estrangeira, proveniente 

maioritariamente de Angola, Cabo Verde e S. 

Tomé e Príncipe. 

Paralelamente a existência de refugiados no 

concelho apoiados pelos Centros de Acolhimentos 

para Refugiados da Bobadela e São João da Talha 

(promovidos pela Administração Central), exige 

respostas ativas de integração, mas também de 

estruturas de acolhimento ou de autonomização 

de cidadãos particularmente frágeis (refugiados).  
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Os centros têm acolhido cerca de 70 

nacionalidades diferentes, tendo sido notório o 

fluxo significativo de novos casos em 2019. 

Outro indicador que aponta para as deficiências 

na qualidade de vida deste setor populacional 

prende-se com o número de utentes do Espaço 

Vida, o Centro de Atendimento à Vítima em 

Loures. Em abril de 2010, num total de 217 

indivíduos, a percentagem de utentes deste 

serviço com nacionalidade estrangeira constituía 

22,4% do total de utentes. Na sua maioria, os 

utilizadores estrangeiros eram brasileiros (49), 

são-tomenses (46), cabo-verdianos (33) e 

guineenses (26). Estes grupos específicos podem 

ter associadas premissas habitacionais 

diferenciadas, por exemplo na configuração dos 

espaços domésticos da habitação. 

O Grupo de Trabalho municipal assinalou ainda a 

presença de comunidades de minoria étnica 

cigana cuja integração habitacional em certos 

bairros ou áreas do concelho nem sempre se 

revela bem-sucedida, exigindo estratégias e 

condições específicas direcionadas para esta 

comunidade. 

Quadro 4 –Distribuição da população estrangeira no concelho | 2011 

Localização Total de população estrangeira 

N.º % do total de residentes 

Loures (concelho) 16.658 8,1 

Bucelas 222 4,8 

Fanhões 62 2,2 

Loures (Freguesia) 1.148 4,2 

Lousa 192 6,1 

UF St.º Antão e S. Julião 531 6,6 

UF St.º António dos Cavaleiros e Frielas 2.588 9,2 

UF Camarate, Unhos e Apelação 4.686 13,4 

UF de Santa Iria de Azoia, S.João da Talha e Bobadela 2.326 5,2 

UF de Sacavém e Prior Velho 3.078 12,0 

UF de Moscavide e Portela 1.825 7,0 

Fonte: INE – Censos 2011
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Existência de famílias em situação de risco 

No Diagnóstico Social realizado pelo Município de 

Loures em 2019, um dos primeiros grupos 

vulneráveis a ser abordado é o das famílias em 

situação de risco. Considerando a informação dos 

Censos 2011, podem fazer-se algumas aferições 

acerca das principais linhas caracterizadoras de 

dois tipos de famílias categorizadas dentro do 

conceito de “famílias em situação de risco”: 

famílias monoparentais que, apresentando 

apenas um membro independente para um ou 

mais filhos, podem vir a ter mais dificuldade em 

fazer face aos encargos que a sua solução 

habitacional comporta e as famílias numerosas 

(que equivalem a 5 ou mais pessoas), as quais 

pelo número elevado de membros dependentes a 

seu cargo, estão mais sujeitas à dificuldade de 

aceder a uma habitação adequada às suas 

necessidades (casos de sobrelotação são muito 

frequentes neste tipo de famílias, não apenas com 

vários dependentes, mas também com um 

número elevado de adultos, possivelmente de 

várias gerações) (Figura 4). 

 

É na UF de Camarate, Unhos e Apelação que 

reside o maior número de famílias 

monoparentais: 2.191 famílias ou 20,2% do total 

de famílias monoparentais no concelho. Na sua 

maioria, as famílias monoparentais são do sexo 

feminino, existindo em Loures 9.320 núcleos 

familiares monoparentais femininos contra 1.513 

masculinos, segundo dados dos censos de 2011. 

Dentro dos núcleos monoparentais femininos, a 

maior percentagem encontra-se acima dos 65 

anos, estando as faixas etárias entre os 35 e os 

49 anos também fortemente representadas. 

É igualmente na UF de Camarate, Unhos e 

Apelação que se verifica o maior número de 

famílias numerosas, com 1.154 famílias, ou seja 

24,4% do total de famílias numerosas do concelho 

de Loures (Censos de 2011).  

Para além destas situações, refiram-se também 

as famílias que residem em AUGI e, em especial, 

em AIRU. 

 

Figura 4 – Breve caracterização das famílias em situação de risco em Loures | 2011 

 

Fonte: EY-Parthenon com base no Diagnóstico Social de Loures, 2019 (dados INE – Censos 2011) 
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2.3. Condições de vida

Forte preponderância de famílias em 

situação de carência financeira 

Analisando a distribuição do rendimento bruto 

declarado dos agregados fiscais de Loures, 

estima-se que 72,4% da totalidade dos agregados 

fiscais do município (47.530 agregados) vivem 

com ganhos abaixo dos 4IAS- 20.916€ (dados 

INE, 2018) (Gráfico 14). Na AML, o valor 

registado para este indicador é ligeiramente 

menor em percentagem da globalidade dos 

agregados (66,7%). Este referencial de 4 IAS 

indica, segundo o Programa 1.º Direito (DL 

nº37/2018), que os agregados familiares com 

menos do que estes rendimentos vivem em 

situação de carência financeira. 

Verifica-se ainda que 40,7% dos agregados fiscais 

no município de Loures apresentam um nível de 

rendimentos inferior a 2 IAS (10.458€), estando 

numa situação financeira mais vulnerável do que 

a média da região (AML: 37,5% abaixo dos 2 IAS). 

O número de agregados com rendimentos 

inferiores a 1 IAS é sensivelmente igual ao 

número de agregados com rendimentos entre os 

4 e 5 IAS, o que evidencia a disparidade de 

rendimentos das famílias residentes no concelho. 

Não obstante, a maior fatia de agregados fiscais 

tem de facto níveis baixos de rendimentos (entre 

1 e 2 IAS, i.e., com rendimento entre 5.229€ e 

10.458€ anuais), refletindo a presença de uma 

população com pouco poder económico. Acima 

desta faixa de rendimentos, a concentração de 

agregados é menor consoante o nível de 

rendimento. 

Pese embora esta conclusão, face a 2017, 

verifica-se uma melhoria marginal dos 

rendimentos destes agregados. Nesse ano, o 

número de agregados fiscais com rendimentos 

abaixo dos 4 IAS era 1% superior face a 2018 

(com 73,4% da totalidade dos agregados fiscais) e 

os agregados com rendimento inferior a 2 IAS 

superavam em 1,2% os valores de 2018 (em 

2017 era 41,9% da população). 

Rendimentos e ganhos das famílias 

Em 2017, o nível de remuneração média da 

população empregada no concelho seria inferior à 

média regional (Loures com 1.160€ e AML com 

1.410€), embora ainda assim acima da média 

nacional (1.131€) (Gráfico 15). Sendo a 

proximidade entre a residência e o emprego 

geralmente assumida como um fator de qualidade 

de vida e de atratividade para a fixação de 

residentes, a remuneração média dos 

trabalhadores é um indicador pertinente que 

permite analisar um grupo de pessoas que, 

potencialmente, poderia residir no concelho 

desde que com as condições habitacionais e o 

mercado habitacional sejam adequados aos seus 

rendimentos. 

Em termos evolutivos, Loures tem mostrado 

sinais de alguma estagnação desde 2011, com 

uma taxa média de crescimento anual de 0,7%. 

Em comparação com os concelhos limítrofes da 

mesma região, Loures encontra-se ainda assim 

acima apenas de Odivelas e Mafra, apresentando 

valores na mesma ordem de grandeza dos 

concelhos de Sintra e Vila Franca de Xira  

(Gráfico 16). 

A diferença destes concelhos para com a média 

da Área Metropolitana de Lisboa deve-se 

principalmente aos valores mais elevados dos 

municípios de Lisboa (1.579€), Oeiras (1.740€), 

e Alcochete (2.331€). 
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Ainda assim, apesar de Loures se encontrar na 

décima posição relativamente a este indicador 

quando comparado com os estantes municípios 

da região, encontra-se simultaneamente na 

décima nona posição a nível nacional. Estes 

dados revelam que no panorama global, o ganho 

médio mensal no concelho é dos maiores em 

Portugal, inserindo-se numa região com valores 

inflacionados.

Gráfico 14 – Distribuição do rendimento bruto 

declarado no Município de Loures | 2018 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), 
Estatísticas do rendimento ao nível local 

Gráfico 15 – Ganho médio mensal | 2017 

  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), 
MTSSS/GEP, Quadros de Pessoal

Gráfico 16 – Ganho médio mensal | 2011-17 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), MTSSS/GEP, Quadros de Pessoal
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Despesas com habitação e gastos quotidianos

Uma parte significativa do rendimento da 

generalidade dos agregados familiares é alocada 

às despesas relacionadas com a aquisição ou 

arrendamento de habitação. Em Loures, estes 

encargos ascendiam em média aos 332€ 

mensais, com flutuações significativas dentro do 

concelho. Se na UF de Camarate, Unhos e 

Apelação este valor atinge apenas os 270€ 

mensais, na freguesia de Loures o valor médio é 

de 377€ mensais, havendo um hiato de mais de 

100€ entre os dois. A média da AML é 

ligeiramente superior à do concelho (358€), que 

se encontra mais a par com a média nacional 

(333€) segundo os últimos dados censitários. 

A taxa de esforço com os encargos de habitação 

pode ser calculada tomando em consideração 

dados do INE referentes às estatísticas de preços 

da habitação ao nível local e às estatísticas do 

rendimento ao nível local. Não obstante o valor 

mais reduzido dos encargos à habitação que 

salientámos em Loures, as taxas de esforço 

medianas das famílias nos encargos com o 

arrendamento da habitação, considerando as 

diferentes tipologias e dimensões médias 

apresentadas no quadro abaixo, variam de 37% a 

62% (no caso de um T1 e um T3, respetivamente 

(Quadro 5), todas acima do aconselhável pelos 

organismos internacionais. Estes valores são 

equiparáveis aos níveis da região metropolitana, 

onde estes valores são de 37% e 61%, 

respetivamente. Os dados do crédito hipotecário 

de 2018 mostram que Loures se encontra entre 

os municípios da AML que menos crédito 

hipotecário regista por habitante (647€), 

estando os níveis de endividamento com este tipo 

de encargos abaixo da média regional (1.006€). 

A taxa de crédito à habitação encontra-se num 

valor de 74,2%, muito acima da média da AML de 

28,4%, que é reduzida pelas taxas reduzidas 

praticadas nos municípios de Oeiras e Lisboa 

(Gráfico 17). 

 

Quadro 5 – Simulação das taxas de esforço no arrendamento da habitação | 2018 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base nos dados do INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local, Estatísticas 
do rendimento ao nível local 

 

 

7 A literatura relevante aponta uma taxa de esforço máxima com habitação no intervalo entre 30% e 35%. 

Tipologia 
Dimensão 

média 

Renda 

€/m2 

(2º Sem. 2018) 

Valor 
Renda 

Mediana 

Rendimento 
Bruto Declarado 

(2018) 

Taxa de esforço da 
renda sobre 

Rendimento Bruto 
Declarado 7 

T1 60 m2 

6,5€/m2  

388 € 

1.036 €  

37% 

T2 80 m2 517 € 50% 

T3 100 m2 646 € 62% 
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A tendência geral do município relativamente à 

conceção de crédito tem apresentado uma 

trajetória decrescente desde 2012, ano em que 

apresentava um valor médio por habitante de 

7.217€. Em 2018, este valor era de 5.417€, um 

valor significativamente inferior aos 

apresentados a nível regional (13.228€ por 

habitante) e nacional (8.242€ por habitante) 

(Gráfico 18). 

Relativamente aos gastos quotidianos da 

população de Loures, testemunhamos um 

aumento do valor de transações em Loures ao 

longo do ano de 2019 que é indiciante de uma 

melhoria nos padrões de consumo do município. 

Quando comparado com os concelhos limítrofes, 

Loures fica atrás apenas de Sintra (Gráfico 17). 

A maior proporção do valor das transações está 

relacionada com o consumo em super e 

hipermercados, representando 15,4% do total do 

valor de transações em 2019, seguido dos 

serviços de catering, restauração e similares 

(6,5%). Os consumidores pertencentes ao grupo 

de consumo mais reduzido são os que despendem 

uma maior percentagem das suas transações em 

ambos os setores. 

 

 

 

Gráfico 17 – Taxa de crédito à habitação (%) e 

crédito hipotecário concedido a pessoas 

singulares por habitante (€/hab.) | 2018 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) – DGPJ, 
Operações sobre imóveis e Estatísticas das instituições 
de crédito e sociedades financeiras 

Gráfico 18 – Evolução do crédito à habitação por 

habitante (€/hab.) | 2012-2018 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) - 
Estatísticas das instituições de crédito e sociedades 
financeiras 
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Gráfico 19 – Valor de todas as transações efetuadas a nível municipal | 2019  

  

 

Fonte: EY-Parthenon, com base em SIBS Analytics 
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2.4. Parque habitacional: características e tendências 

Aumento da oferta habitacional, embora 

em desaceleração 

O parque edificado do município de Loures é 

predominantemente residencial (89%) e 

unifamiliar (63%). Entre 2011-18, o número de 

alojamentos familiares clássicos cresceu em todas 

as escalas (nacional, regional e municipal), com 

aumentos percentuais semelhantes (Gráfico 20). 

Assim sendo, a representatividade do parque 

habitacional de Loures na totalidade do parque da 

AML manteve-se virtualmente idêntica, 

representando 6,7% do total da região. Este valor 

é relativamente inferior à proporção de 

habitantes residentes no município de Loures face 

à AML (7,5% em 2019). Nos últimos 17 anos, 

observa-se um crescimento do número de 

alojamentos familiares clássicos de cerca de 15% 

em Loures. Este decompõe-se num primeiro 

período 2001-11 de aumento (+14%), seguido de 

um aumento residual (+1,1%) entre 2011 e 2018, 

que denota a desaceleração deste crescimento. 

Esta tendência está alinhada com a da AML, que 

registou um crescimento do número de 

alojamentos entre 2001-18 de +15%, composto 

por um crescimento de +14% no primeiro período 

e 0,8% no segundo. 

Estes sinais podem indiciar alguma estagnação 

na dinâmica do mercado de construção, comum 

quer ao município, quer ao seu contexto regional. 

Apesar da esmagadora maioria da população 

residente de Loures habitar em alojamentos 

familiares clássicos, uma minoria não 

negligenciável habita em alojamentos familiares 

não clássicos, alojamentos improvisados que não 

reúnem as condições condignas habitacionais, 

mas que funcionam como residência habitual 

precária. Em Loures, a percentagem da 

população residente que vivia nestas condições 

em 2011 era de 0,27%, o sexto valor mais 

elevado dentro da AML que, na sua totalidade, 

teria 0,19% da população nestas condições. Em 

termos absolutos, segundos os dados censitários, 

a percentagem de Loures equivale a cerca de 

550 residentes. A percentagem de alojamentos 

correspondente a estas condições na totalidade 

dos alojamentos do município era de 0,20%, uma 

percentagem substancialmente maior que a 

presente na Grande Lisboa (0,11%). Os dados 

referentes às AUGI e AIRU, algumas das quais 

integram construções abarracadas ou indignas 

indiciam valor mais elevado destas situações, 

pelo que este será uma problemática a 

considerar no âmbito da definição da estratégia 

para o setor habitacional, conciliando com a 

prioridade já atribuída à resolução das AIRU. 

  

Gráfico 20 – Evolução dos Alojamentos 

Familiares Clássicos | 2011-18 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), 
Estatísticas das obras concluídas 
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Escalão de divisões dos alojamentos 

Em termos de área útil, mais de metade dos 

alojamentos familiares clássicos de residência 

habitual (57%) têm entre 60 e 199 m2, sendo que 

a dimensão predominante se encontra entre os 

80 e os 99 m2 (22% do total). Alojamentos com 

mais de 119 m2 (20%) são menos comuns que os 

de área inferior a 60 m2 (24% do total).  

Apesar do crescimento do número de agregados 

familiares unipessoais no município de Loures, a 

tendência relativamente ao número de divisões8 

dos alojamentos tem sido crescente: o número de 

alojamentos com menos de 3 divisões diminuiu 

59% entre 2001 e 2011, enquanto o número de 

alojamentos com 5 e 6 divisões e mais de 6 

divisões aumentou (43% e 72%, respetivamente). 

A maioria das habitações tem entre 3 e 6 divisões 

(a soma das duas categorias perfaz 92% da 

totalidade dos alojamentos) (Gráfico 21). 

Preponderância da ocupação residencial 

dos alojamentos  

Alinhado com a AML e Portugal, pese embora 

com maior preponderância, a maioria dos 

alojamentos familiares clássicos de Loures são 

ocupados para residência habitual (80,1% da 

totalidade dos alojamentos). Em contrapartida, o 

uso sazonal ou secundário é relativamente 

reduzido ao nível do município. Por outro lado, a 

percentagem de alojamentos vagos é 

virtualmente idêntica ao nível municipal, regional 

e nacional (Gráfico 22). 

A forma de ocupação dos alojamentos familiares 

ao nível das freguesias de Loures segue a mesma 

tendência: a forma mais frequente de ocupação é 

a residência habitual. 

Gráfico 21 – Escalão de Divisões dos Alojamentos 

Familiares Clássicos de Residência Habitual em 

Loures | 2011  

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 
2011 

 

 

8 Espaço num alojamento delimitado por paredes tendo 
pelo menos 4 m2 de área e 2 metros de altura, na sua 
maior parte. Podendo embora satisfazer as condições 
definidas, não são considerados como tal corredores, 
varandas, marquises, casas de banho, despensas, 

Gráfico 22 – Forma de Ocupação dos 

Alojamentos Familiares Clássicos | 2011  

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 
2011 

vestíbulos e a cozinha se tiver menos de 4 m2. (Fonte: 
INE) 
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Uma vez que o número de alojamentos tem vindo 

a aumentar, todas as formas de ocupação 

aumentaram em valor absoluto entre 2001 e 

2011. No entanto, o crescimento mais premente 

da forma de ocupação ocorreu no número de 

alojamentos vagos, que viu um crescimento de 

39% neste período. Os alojamentos para 

residência habitual e alojamentos para uso 

sazonal ou residência secundária aumentaram 

16% e 14%, respetivamente. 

Na maioria das freguesias, a segunda forma de 

ocupação mais frequente é composta por 

alojamentos vagos, com a exceção da UF de 

Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, e da 

UF de Moscavide e Portela, onde o uso sazonal 

ou secundário se mantém como segunda forma 

de ocupação mais habitual (Gráfico 23). 

É também nesta última UF que se localiza o maior 

número de alojamentos locais registados do 

concelho. A utilização de alojamentos vagos 

divide-se de forma semelhante em Portugal, na 

AML e no município de Loures. Das formas de 

utilização descrimináveis, as que são mais 

frequentes incluem a venda, o aluguer e, por fim, 

a demolição, sendo que a maioria dos 

alojamentos vagos servem outros propósitos não 

identificados (obras, etc). 

Entre as várias freguesias de Loures, a 

preponderância relativa do tipo de utilização é 

variável: na UF de Camarate, Unhos e Apelação 

uma percentagem relevante dos alojamentos 

vagos (muito superior à das restantes freguesias) 

destina-se ao aluguer, enquanto nas freguesias 

de Loures e na UF de Sacavém e Prior Velho a 

percentagem relativa de alojamentos vagos para 

venda é visivelmente superior (Gráfico 24).  

 

 

Gráfico 23 – Formas de Ocupação dos 

Alojamentos Familiares Clássicos ao nível das 

Freguesias | 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

Gráfico 24 – Alojamentos Vagos por Modo de 

Utilização ao nível das Freguesias | 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Relativamente ao regime de ocupação dos 

alojamentos familiares clássicos, Loures 

acompanha a distribuição nacional e regional, 

sendo a propriedade/co-propriedade o regime 

mais frequente (63% dos alojamentos), ainda que 

com menos dominância que na AML e em 

Portugal (66% e 72%, respetivamente)  

(Gráfico 25). 

Em Loures, como aliás acontece nacionalmente e 

regionalmente, segue-se o arrendamento na sua 

globalidade como segundo regime mais 

frequente. Dentro do arrendamento, é de 

destacar que o arrendamento sem prazo é mais 

frequente que o arrendamento com prazo certo, 

tanto em Loures como na AML e em Portugal. 

Em geral, a renda social/apoiada constitui uma 

percentagem quase negligenciável da 

composição global. Ao longo das freguesias, 

verifica-se alguma variedade de resultados: a UF 

de Camarate, Unhos e Apelação é a única onde a 

percentagem de propriedade/co-propriedade não 

perfaz metade da totalidade (40,3%), devido a 

uma maior preponderância dos contratos de 

arrendamento de prazo indeterminado. 

 

Gráfico 25 – Regime de Ocupação dos 

Alojamentos Familiares Clássicos | 2011 

  

Fonte: INE, Censos 2011 

Parque habitacional envelhecido, com 

promotores maioritariamente privados 

Cerca de dois terços dos edifícios do município de 

Loures têm mais de 40 anos, uma realidade que 

reflete de forma mais agravada o panorama 

nacional (em Portugal, 54% do total de edifícios 

encontra-se nesta categoria). Apenas 10% dos 

edifícios do concelho foram construídos no século 

XXI, enquanto os restantes 26% têm entre 20 e 

40 anos. (Gráfico 26). 

A degradação dos edifícios pode ser assim um 

reflexo da idade da generalidade dos edifícios. Em 

Loures, 5,2% do número total de edifícios, 

encontram-se com necessidade de grandes 

reparações, ou em estado de degradação muito 

considerável (Quadro 6). Nalgumas freguesias, a 

percentagem de edifícios muito degradados é 

ainda mais preocupante: na UF de Moscavide e 

Portela, e na UF de Sacavém e Prior Velho, a 

percentagem de edifícios neste estado é superior 

a 10% do total (11,7% e 13,8% respetivamente). A 

freguesia de Fanhões regista o número mais baixo 

de edifícios com estas necessidades, tanto em 

valor absoluto como em valor relativo (12 

edifícios, correspondente a 0,9% do total) 

(Quadro 6). 

Em comparação com a média do país e da AML, a 

situação de Loures em relação à percentagem de 

edifícios em necessidade de grandes reparações 

ou muito degradados é mais grave: em Portugal, 

este registo encontra-se em 4,4%, enquanto na 

AML o valor é ainda mais baixo, situando-se em 

3,8%, ambos valores inferiores ao verificado no 

município em análise. 
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Gráfico 26 – Idade Média do Parque Edificado | 

2011 

  

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Analisando os licenciamentos de nova oferta de 

fogos para habitação familiar como uma parte 

constituinte das linhas estratégicas da política de 

habitação no Município entre 1995 e 2018, 

podemos verificar uma preponderância muito 

evidente do setor privado na colocação de novos 

fogos no mercado. Globalmente, nas mais de 

duas décadas consideradas neste intervalo, 

destacam-se as empresas privadas como os 

maiores promotores de habitação no concelho 

(64,3%), logo seguido pelas iniciativas de pessoas 

singulares (25,0%). De notar a pequena 

proporção de novos fogos licenciados por 

organismos públicos (4,2%), o que, apesar do 

esforço de construção realizado pelo Município 

enquadrado no PER, aponta para alguma 

vitalidade dos agentes privados na dinamização 

do mercado habitacional no concelho de Loures. 

Numa perspetiva mais evolutiva, três ideias-

chave se destacam: uma contínua predominância 

das empresas privadas ao longo do tempo; uma 

crescente importância relativa das pessoas 

singulares na promoção de nova habitação 

sobretudo a partir da crise de 2008/2009, o que 

pode indiciar alguma perda de dinâmica em 

termos relativos dos promotores privados em 

comparação com o período pré-crise; por fim, a 

excecionalidade do período 2000-04 no que diz 

respeito à proporção de novos fogos promovidos 

por organismos públicos, o que de certo modo 

coincide com boa parte do pico de execução do 

PER no município de Loures, nomeadamente na 

construção de um conjunto significativo de novos 

bairros de habitação social (Gráfico 27). 

De uma forma geral, o tecido habitacional formal 

do concelho está servido pelas infraestruturas 

básicas, existindo uma cobertura de 99,9% da 

rede de abastecimento de água, totalidade da 

população servida por rede de águas residuais e, 

de acordo com os dados da Valorsul (São João da 

Talha, da Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos e Urbanos) a qualidade de ar nessa zona 

é boa (considerando os limites referenciados na 

legislação em vigor) (segundo dados do “Perfil de 

Saúde do Concelho de Loures”, 2017, CM 

Loures). Não obstante, as situações de AUGI e 

AIRU acarretam problemáticas diversas ligadas 

às infraestruturas básicas, em particular 

relacionadas com a eletricidade. 
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Gráfico 27 – Fogos licenciados em construções novas para habitação familiar por entidade promotora | 

1995-2018 

 

Fonte: INE – Inquérito aos projetos de obras de edificação e de demolição de edifícios 

Quadro 6 – Necessidades de Reparação de Edifícios ao nível das Freguesias | 2011 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2011 

 

  

 

 

Edifícios a necessitar de grandes reparações/muito 

degradados 

% no total de edifícios n.º edifícios 

Loures (Município) 
5,2% 1615 

Bucelas 6,1% 126 

Fanhões 0,9% 12 

Loures (Freguesia) 4,1% 204 

Lousa 7,6% 118 

Camarate, Unhos e Apelação 5,6% 345 

Moscavide e Portela 11,7% 160 

Sacavém e Prior Velho 13,8% 210 

Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela 2,9% 227 

Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal 5,5% 165 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas 4,3% 48 
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2.5. Dinâmicas do mercado habitacional 

Um mercado de vendas habitacional em 

aquecimento  

A evolução do valor mediano das vendas (€) por 

m2 em Loures reflete a valorização dos 

alojamentos familiares nos últimos anos, 

acompanhando a tendência verificada na 

generalidade da AML e do país. O aumento deste 

valor entre 2018 e 2019 (12,8%) acusa ainda a 

tendencial ampliação do significado dessa 

variação, uma vez que traduz a taxa de 

crescimento anual mais elevada dos últimos 3 

anos (Gráfico 28). 

No contexto metropolitano de Lisboa, entre os 18 

municípios que o compõem, Loures é o quinto 

município com valor mediano de vendas por m2 

dos alojamentos mais elevado (Quadro 19 em 

Anexo). Não obstante, este valor é menos de 

metade do valor verificado no município de 

Lisboa, sendo a capital o primeiro desta lista, com 

um valor mediano das vendas de 3.154€/m2. 

Saliente-se ainda que a taxa de crescimento de 

Loures foi superior à mediana da AML e de 

Portugal (ultrapassando a primeira em 17,9 p.p. e 

o segundo em 17 p.p.). 

Gráfico 28 – Valor Mediano das Vendas por m2 de 

Alojamentos Familiares (€) | 2016-19 

  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Estatísticas 
de preços da habitação a nível local 

Apesar do crescimento do valor mediano das 

vendas em Loures nos últimos anos, o padrão 

relativamente aos quatro municípios com valores 

superiores em 2019 tem sido de divergência. 

Entre 2016 e 2019, o valor mediano das vendas 

nos concelhos de Odivelas, Oeiras, Cascais e 

Lisboa aumentou mais (proporcionalmente) 

nesses concelhos do que em Loures. No entanto, 

face aos municípios com que faz fronteira, 

Loures situa-se atrás apenas de Lisboa e 

Odivelas.  

Ao nível das freguesias do município de Loures, 

identificam-se fortes variações entre as 

diferentes áreas administrativas. Em 2019, a 

diferença entre o valor da freguesia onde o valor 

mediano é mais elevado - UF de Moscavide e 

Portela- e onde o valor é mais reduzido – Lousa- 

era muito substancial, com 1.675€/m2 de 

diferença. A distribuição geográfica dos preços 

de venda permite identificar as seguintes 

tendências: 

► As freguesias mais próximas de Lisboa 

tendem a ter preços mais elevados, como é 

o caso da UF de Moscavide e Portela, e da 

UF de Sacavém e Prior Velho, 

respetivamente a primeira e segunda 

freguesias com valor mediano das vendas 

mais elevado. A exceção será a UF de 

Camarate, Unhos e Apelação que embora 

também seja adjacente a Lisboa, apresenta o 

terceiro valor mais reduzido das 10 

freguesias de Loures; 
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► A proximidade a Odivelas surte o mesmo 

efeito, com as freguesias de Loures e da UF 

de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 

ambas fronteiriças deste concelho, a ocupar 

o quarto e quinto lugares nesta lista; 

► A UF de Santo Antão do Tojal e São Julião 

do Tojal, não se enquadrando em nenhuma 

das situações anteriores, atinge o terceiro 

valor mediano de vendas mais elevado do 

concelho.  

A estas tendências não serão indiferentes os 

sistemas de mobilidade que servem as freguesias 

e a desqualificação urbana do território em que 

se inserem (AUGI, AIRU, …). Relativamente à 

variação dos valores medianos entre 2016 e 

2019 que no concelho foi de 39,4%, verifica-se 

alguma heterogeneidade evolutiva: 

► Seis freguesias tiveram aumento do valor 

mediano das vendas por m2 de alojamentos 

familiares em mais de 30% (UF Moscavide e 

Portela e a UF de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas atingiram mesmo um 

crescimento próximo de 70%); 

► Lousa teve um crescimento negativo, tendo 

o valor mediano diminuído para quase 

metade (786€/m2 em 2016, 387€/m2 em 

2019), pese embora o crescimento 

assinalável ocorrido em 2018 com 

1.143€/m2); 

► UF Sto. Antão e S. Julião do Tojal 

apresentou crescimento reduzido (1%). 

 

 

 

Gráfico 29 – Evolução do valor mediano das vendas (€) por m2 de alojamentos familiares ao nível das 

freguesias | 2016-19 

 

Nota: por inexistência de informação, o cálculo da variação do valor em Fanhões é feito com base no valor do ano de 2017 
Fonte:  EY-Parthenon com base nos dados do INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local 
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Com o aumento mais acentuado das freguesias 

mais valorizadas do concelho, verifica-se a 

tendência para o aumento da disparidade no 

valor mediano do valor das vendas entre as 

diversas freguesias do município: o valor médio 

das três freguesias com valor mediano mais 

elevado em 2019 aumentou 27,2% desde 2017, 

enquanto que o crescimento das três freguesias 

com valor mais reduzido em 2018 foi de apenas 

7,6% no mesmo período. 

Comparando os valores medianos m2 dos 

alojamentos novos com os existentes, verifica-se 

que os valores são mais elevados na nova oferta, 

embora os existentes tenham assistido a uma 

maior valorização mais acentuada entre 2016-

19: os novos alojamentos tiveram um aumento 

de 5,3%, traduzindo um crescimento anual médio 

de 1,6%; os alojamentos existentes registaram 

um crescimento cerca de dez vezes superior, 

com uma taxa de crescimento de 55,5% no 

período considerado, correspondendo a uma taxa 

de 14,6% de crescimento médio anual  

(Gráfico 30). Deste modo, o valor absoluto do 

valor mediano dos diferentes tipos de edifícios 

tem apresentado uma forte convergência desde 

2016, evidenciando um claro estreitamento da 

diferença de preços. Esta análise permite-nos 

concluir que o aumento generalizado do valor 

dos alojamentos no município de Loures se tem 

devido sobretudo ao aumento deste valor nos 

alojamentos existentes do que nos novos 

alojamentos. Tal dinâmica poderá estar 

relacionada com um eventual desajuste inicial na 

valorização dos alojamentos já existentes, que 

até 2016 estariam subvalorizados, e a 

consequente subida deste valor face a uma 

escassez de oferta de novos fogos disponíveis no 

mercado. 

Gráfico 30 – Valor Mediano das Vendas por m2 em Loures, Edifícios Novos e Existentes | 2016-19  

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), estatística de preços da habitação a nível local 
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Mercado de arrendamento com sinais de 

escassez de oferta 

A análise do mercado de arrendamento dos 

alojamentos familiares clássicos na AML evidencia 

a dicotomia entre a evolução do valor mediano 

das rendas e do número de novos contratos de 

arrendamento (Quadro 21, ver Anexo): enquanto 

o valor mediano das rendas tem apresentado um 

crescimento positivo, não só na região em si, mas 

em todos os municípios da mesma, com variações 

percentuais entre 26,9% (em Cascais) e 12,4% 

(em Sesimbra), o número de novos contratos de 

arrendamento tem diminuído significativamente. 

Esta é uma tendência que se alastra a todo o país, 

verificando-se uma queda de 15,4% à escala 

nacional para o mesmo período considerado. A 

contrariedade na evolução das trajetórias de 

ambos os indicadores e a existência curta de 

alojamentos fogos para arrendamento é 

sintomática da escassez de oferta do mercado de 

arrendamento em Loures. Durante os momentos 

de auscultação, o Grupo de Trabalho municipal 

apontou a existência de um mercado de 

arrendamento paralelo, informal, com 

características de forte “desproteção” de 

inquilinos e senhorios, e de difícil controle. 

O valor mediano das rendas praticadas no 

primeiro semestre de 2019 no concelho de 

Loures posiciona-se abaixo do valor 

metropolitano (-9,7%), e substancialmente acima 

do valor nacional (+36,2%). Entre os 18 

municípios da AML, Loures é o sétimo com um 

valor mediano de rendas mais elevado no 

primeiro semestre de 2019, estando ainda assim 

mais próximo dos valores do fim da tabela (no 

caso, a Moita, com um valor mediano de 

4,8€/m2) do que do topo de tabela (onde se 

encontra o concelho de Lisboa, com 11,7€/m2 

como valor mediano). 

As várias freguesias do município de Loures 

acusam alguma heterogeneidade relativamente 

ao perfil dos diversos mercados de arrendamento 

(Gráfico 31). Os valores medianos das rendas por 

m2 de novos contratos praticados na UF de 

Moscavide e Portela e na UF de Sacavém e Prior 

Velho é significativamente superior ao das 

restantes freguesias do concelho. Também a UF 

de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

apresenta um valor mediano elevado. A este 

fenómeno não será indiferente a proximidade das 

duas primeiras freguesias ao concelho de Lisboa 

(onde o valor mediano é de 11,7€/m2) e da 

última com o concelho de Odivelas (onde o valor 

mediano é de 7,3€/m2). Não obstante, e tal como 

se verificou no mercado de vendas, o valor 

mediano das rendas na UF de Camarate, Unhos e 

Apelação não parece afetado pela sua 

proximidade a Lisboa. 

A variação deste indicador entre 2017 e 2019, 

permite identificar dois grupos com ritmos 

distintos: um crescimento mais acentuado, que 

inclui a UF de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, a UF de Sacavém e Prior Velho, a UF de 

Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, e Loures), e outro com crescimento 

mais tímido, ainda que positivo, onde se 

enquadram Bucelas, UF Moscavide e Portela, UF 

de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal e 

UF de Camarate, Unhos e Apelação. 

Em termos de número de novos contratos de 

arrendamento, segundo os dados disponíveis no 

primeiro semestre de 2019, Loures é o sexto 

município da AML com número mais elevado de 

novos contratos. Nas freguesias, apenas uma 

apresenta taxa de crescimento positiva entre 

2017 e 2019 – UF Santo Antão do Tojal e São 

Julião do Tojal-, embora os valores absolutos 

sejam diminutos (42 e 47, em 2017 e 2019, 

respetivamente). As restantes freguesias 

apresentam taxas de crescimento negativas 
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entre -15,2% (Loures) e -38,6% (Bucelas)  

(Quadro 22, ver anexo). 

Tendencial aumento do alojamento local  

Com um registo de 103 novos alojamentos locais 

desde 2015 no município de Loures, é possível 

destacar o ano de 2018 como o período de maior 

crescimento para este tipo de alojamento nos 

últimos anos, com 47 novos alojamentos locais 

abertos ao público (Gráfico 32). Neste indicador, 

mais uma vez, os valores são manifestamente 

maiores para as freguesias geograficamente 

próximas do concelho de Lisboa, com o número 

de alojamentos locais aberto ao público entre 

2015 e 2019 na UF de Moscavide e Portela, em 

conjunto com a UF de Sacavém e Prior Velho a 

representar cerca de dois terços do número total 

do concelho de Loures. 

 

Gráfico 31 – Evolução do Mercado de Arrendamento de Alojamentos Familiares ao nível das Freguesias | 

2017-19 

 

 

Nota: as freguesias de Fanhões, Bucelas, e Lousa não estão representadas por falta de dados. O diâmetro dos pontos 
representa o valor mediano das rendas por m2 no 2.º semestre de 2019 
Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base nos dados do INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local 
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Gráfico 32 – Evolução dos Alojamentos Locais em 

Loures | 2016-19 

 

Fonte: RNT, 2019 

Merece ainda destaque a freguesia de Bucelas 

que, não preenchendo os critérios geográficos de 

proximidade a Lisboa, mas sim de ruralidade, é a 

terceira freguesia que mais alojamentos locais 

abriu entre 2015 e 2019, e a segunda em termos 

de camas disponíveis nesses mesmos alojamentos 

locais.

No que concerne o rácio de alojamentos locais/ 

familiares clássicos em cada freguesia, 

encontramos a freguesia de Bucelas no topo com 

um rácio de 0,5%, seguida da UF de Moscavide e 

Portela, com um rácio de 0,4% (Gráfico 31). O 

aumento de alojamentos locais nesta última 

freguesia (com bons acessos, proximidade ao 

aeroporto e ao Parque das Nações) (Gráfico 34) 

motivou a determinação de áreas de contenção 

do Alojamento local, “enquanto foco pontual que 

poderá gerar conflitualidade na vizinhança, mas 

também com o propósito de se encontrar o 

equilíbrio das dimensões turística, social e 

urbanística, (..) restrição e limitação de 

licenciamento de novas unidades de AL naquele 

território”, o que denota o forte impacto que tem 

tido no mercado residencial local. 
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Gráfico 33 – Número de Alojamentos Locais e Número de Camas por Freguesia de Loures | 2019 

 

Fonte:  EY-Parthenon com base em informação da CML 
Nota: os rácios são feitos comparando o número de alojamentos locais abertos ao público entre 2015 e 2019, com o 
número total de alojamentos familiares clássicos à data dos censos de 2011 

 

Gráfico 34 – Distribuição dos Alojamentos Locais na freguesia de maior expressão deste negócio | 2019 

 

Fonte: Informação CM Loures E/77752/2019, N.º 109/UT/SMS 
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2.6. A resposta da Câmara Municipal de Loures  

Um modelo de proximidade no 

atendimento às questões habitacionais  

O atendimento tem sido desenvolvido com 

alguma proximidade aos munícipes, embora com 

um sistema mais geral formal instituído, cujo 

fluxograma procura reproduzir (Figura 5). De uma 

forma geral, o processo parte de uma 

necessidade de habitação por parte de um 

agregado familiar por qualquer uma das 

necessidades acima referidas. Para dar início ao 

processo, os residentes interessados podem 

submeter um pedido por escrito à câmara 

municipal de Loures ou solicitar uma reunião 

presencial com o Presidente do concelho de modo 

a expor a situação em que se encontram. O 

processo é então aberto, e é enviada uma 

resposta-tipo aos requerentes de modo a 

oficializar a sua abertura. Devido ao elevado 

número de pedidos recebido pela câmara, o 

processo avança normalmente por 

manutenção/manifestação da necessidade por 

parte do requerente.  

No processo, numa primeira fase, é organizado 

um atendimento presencial de forma a 

compreender melhor as circunstâncias que 

rodeiam o pedido de habitação para, deste modo, 

poder diagnosticar o pedido quanto à sua 

urgência. Após o processo de diagnóstico da 

situação do requerente, deve então partir-se para 

uma solução adequada. 

Figura 5 – Fluxograma do atendimento dos pedidos de apoio habitacional no concelho de Loures 

 

Fonte: CM Loures, 2020
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Quando a resposta municipal não é possível, a 

família é integrada numa lista de pedidos, com a 

sinalização de necessidade urgente, caso se 

adeque essa situação. Saliente-se ainda que o 

aumento de solicitações nos últimos anos tem 

trazido fortes desafios aos serviços municipais, 

situação esta referida no decorrer da auscultação 

do Grupo de Trabalho, mas também no Relatório 

de Gestão 2019 do Departamento de Coesão 

Social e Habitação (DCSH) (CM Loures). 

Lista de Pedidos de Habitação - uma 

listagem extensa e dinâmica 

Através da análise extensa dos pedidos de 

habitação no município de Loures no período mais 

recente, e nos anos que o antecederam, fornecida 

pela Câmara Municipal de Loures, é possível 

retirar algumas conclusões relativamente à 

tipologia das famílias que recorrem a estes 

pedidos, aos motivos pelos quais ocorrem, e ao 

tipo de habitações de onde são provenientes 

estes agregados familiares. Da totalidade da lista 

enviada, apenas foram considerados para os 

cálculos e considerações seguintes os pedidos 

com a informação da freguesia de origem. 

De uma forma geral, é possível averiguar que o 

número de agregados que recorrem a pedidos 

municipais de habitação tem vindo a aumentar 

desde 2016. Nesse ano, o número total de 

pedidos efetuados era de 164, um número que 

aumentou de forma consistente e contínua até 

2019, quando atingiu os 399 pedidos (Gráfico 

35). Segundo o Relatório de Gestão 2019 do 

Departamento de Coesão Social e Habitação 

(DCSH) (CM Loures), o aumento mais significativo 

do último ano esteve relacionado com a 

incapacidade financeira face ao aumento 

generalizado dos valores de arrendamento e 

também com a introdução do 1.º Direito – 

Programa de Apoio de Acesso à Habitação 

(Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de maio), o qual 

aumentou as expetativas da população que reside 

em carência ou precariedade habitacional de 

solucionar a sua situação habitacional. 

Em 2019, o tipo de família que mais 

frequentemente recorreu a pedidos de habitação 

consistia em agregados nucleares com menores 

(90 agregados familiares), seguido de agregados 

familiares monoparentais com dois ou mais 

menores (78 agregados familiares). Uma parte 

substancial dos pedidos é também feito por 

agregados isolados com menos de 65 anos de 

idade (53 famílias) (Gráfico 36). 

Relativamente ao tipo de habitação onde habitam 

as famílias que efetuam estes pedidos, surge 

como principal tipo as edificações (283 pedidos), 

sendo que estas incluem casas arrendadas ou 

emprestadas. De resto, 56 dos agregados que 

recorreram a este meio residem em partes de 

edificações (partes de casas, pensões, quartos ou 

anexos), e 14 moram em estruturas provisórias 

(barracas, roulottes, entre outros) (Gráfico 37). 
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Gráfico 35 – Evolução do Número de Pedidos de Habitação | 2016-19 

  

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base em informação fornecida pela CM Loures, 2019 

Gráfico 36 – Número de Pedidos de Habitação por Tipo de Família | 2019 

  

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base em informação fornecida pela CM Loures, 2019 

Gráfico 37 – Número de Pedidos de Habitação por Tipo de Habitação | 2019 

  

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base em informação fornecida pela CM Loures, 2019
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Agrupando os pedidos de habitação pelo motivo 

do pedido, é evidente a predominância do fator 

económico entre as famílias que efetuaram 

pedidos de habitação em 2019 (356 agregados 

familiares declararam insuficiência económica 

como motivo da requisição). Além disso, outros 

fatores relacionados com carência na vertente 

económica pesam na decisão destes agregados, 

como o desemprego (136 agregados familiares) 

ou casos mais extremos (3 agregados familiares 

em situação de sem-abrigo).  

A saúde foi também uma das causas principais 

para a efetuação destes pedidos, com 119 

agregados familiares a declarar problemas de 

saúde, e 42 a declarar incapacidade igual ou 

superior a 60%. Por fim, a inadequação das 

habitações também se revela um fator tido em 

conta pelos agregados familiares nesta situação 

(90 pedidos apontaram o espaço onde vivem os 

agregados como desadequado por 

sobreocupação, e 72 declararam insalubridade 

ou falta de condições habitacionais) (Gráfico 38). 

Avaliando o histórico de pedidos de habitação 

entre 2016 e 2018, e organizando os pedidos 

por tipificação de problema social apontado, é 

observável que o aumento de pedidos de 

habitação previamente identificado se deveu 

principalmente a um aumento do número de 

pedidos relacionados com insuficiência 

económica, com desemprego de um elemento, e 

com problemas de saúde de um elemento do 

agregado (Gráfico 39). 

Em suma, a generalidade dos agregados 

familiares com pedido de habitação submetido 

junto da câmara municipal de Loures é nuclear 

com menores, habitando à data do pedido numa 

edificação completa, que apresenta o pedido por 

motivos de insuficiência económica, desemprego 

ou problemas de saúde, ou ainda uma 

conjugação de todos estes fatores (Figura 6). A 

maioria dos pedidos de habitação no concelho 

são oriundos da freguesia de Camarate, Unhos e 

Apelação, havendo um foco de pedidos 

significativo na região de Santo António de 

Cavaleiros. Segundo o Grupo de Trabalho 

municipal, as tipologias que mais fazem falta são 

os T1, T3 e T4.

Gráfico 38 – Número de Pedidos de Habitação por Motivo do Pedido | 2019 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base em informação fornecida pela CM Loures, 2019 
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Gráfico 39 – Pedidos de Habitação por Tipificação de Problema Social | 2016-18 

 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base em informação fornecida pela CM Loures, 2019 

 

Figura 6 – Tipificação social dos agregados com pedido de habitação submetido à CM Loures 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon, com base em informação fornecida pela CM Loures, 2019 
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Um extenso Parque Habitacional Municipal  

Como resultado da urgência de resposta às 

necessidades que o desenvolvimento 

socioeconómico da AML em geral e de Loures em 

particular sofreram (conforme abordado no 

capítulo 1 do presente relatório), o Município tem 

um hoje um parque habitacional municipal 

considerável, com 2.653 alojamentos a seu 

cargo, originário na sua maioria da década de 

1995 e 2000.  

Distribuído pelo território concelhio, tem a sua 

maior expressão na UF Camarate, Unhos e 

Apelação (43% da totalidade dos alojamentos) 

(Gráfico 40). O parque municipal habitacional é 

composto quer por bairros quer por fogos 

dispersos, incluindo alguns fogos em concelhos 

que não o de Loures (Vila Franca de Xira).  

Os bairros municipais de maior dimensão são os 

Terraços da Ponte (com 711 alojamentos) na UF 

Sacavém e Prior Velho e a Quinta da Fonte (com 

622 alojamentos) na UF Camarate, Unhos e 

Apelação. Existe o predomínio de tipologias T3 

seguidas de T2 (Quadro 7). 

Este significativo parque habitacional envolve um 

elevado nível de investimento na sua 

manutenção, o qual tem sido retomado nos 

últimos anos verificando-se, por exemplo que, 

para este ano (2020) e o próximo estão previstos 

investimentos relacionados com reparações 

diversas na ordem dos 3,5 milhões de euros (  
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Quadro 8). Paralelamente, a candidatura ao 

PROGRAMA PORTUGAL 2020/PEDU/PAICD – 

Programa Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano / Plano de Ação Integrado Para 

Comunidades Desfavorecidas tem permitido 

requalificar alguns edifícios municipais, assim 

como espaços públicos em bairros sociais e 

património habitacional municipal. 

A gestão do parque habitacional municipal inclui 

ainda a gestão do arrendamento associado, 

sendo que segundo dados do Município, em 

dezembro de 2019 estavam ativos 2.624 

contratos de arrendamento (incluindo contratos 

unifamiliares e unidades de realojamento). O 

trabalho de gestão tem tido três prioridades 

essenciais: “implementação de um Procedimento 

de análise de dívida para eventual Execução 

Fiscal, a gestão da dívida através de novos PRD 

(Planos de Regularização de Divida), 

restruturação de dívida em PRD’s já terminados, 

mas não pagos na totalidade”9. 

Gráfico 40 – Distribuição dos alojamentos 

pertencentes ao parque habitacional municipal 

por freguesia 

  

Fonte: Informação CM Loures, 2020

Quadro 7 – Distribuição dos alojamentos e correspondentes tipologias por bairro e por freguesia 

Freguesia Bairro 
Nº de 
Aloj. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Loures 

Bairro CAR - Mealhada 5 0 0 0 5 0 0 0 

Barro 36 2 0 17 13 2 0 0 

Quinta das Sapateiras 204 0 4 86 106 0 0 0 

S. Sebastião de 
Guerreiros 

81 0 0 41 31 0 2 0 

UF Camarate, 
Unhos  

e Apelação 

 

Bairro CAR - Camarate 94 6 31 36 16 5 0 0 

Bairro de Santo António 79 0 0 49 24 0 0 0 

Bairro Municipal Parcela 
6 

102 0 0 49 49 0 0 0 

Quinta da Fonte 622 0 0 263 291 0 0 14 

Quinta das Mós 236 12 15 83 72 24 4 0 

 

 

9 Relatório de gestão 2019 do Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH), CMLoures 
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UF Moscavide  

e Portela 

Bairro Municipal Quinta 
da Vitória 

88 0 0 53 27 0 0 4 

UF Sacavém  

e Prior Velho 

 

Bairro CAR - Sacavém 6 0 0 1 5 0 0 0 

Prior Velho 1 0 0 0 1 0 0 0 

Prior Velho - Urb Quinta 
das Pretas 

61 5 6 16 21 8 0 0 

Terraços da Ponte 771 0 24 183 219 170 84 0 

Urbanização Quinta do 
Património 

19 0 4 5 6 4 0 0 

UF Sto. Antão e 
S.Julião do Tojal 

Bairro Municipal 
Manjoeira 

43 0 3 1 38 1 0 0 

 Casal da Espadaninha 28 0 0 12 13 0 0 0 

UF St.ºAntónio 
dos Cavaleiros  

e Frielas 

Quinta do Conventinho 54 0 0 36 2 16 0 0 

Torre 3 22 0 0 10 11 0 0 0 

Várias freguesias Dispersos 82 0 3 31 45 3 0 0 

Fora do concelho 
de Loures 

Dispersos-Fora Concelho 19 0 0 13 6 0 0 0 

Total  2.653 25 90 985 1.001 233 90 18 

Fonte: Informação CM Loures, 2020 
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Quadro 8 – Investimentos previstos na manutenção do parque habitacional municipal 2020-21  
Designação 2018* 2019* 2020** 2021** 

Empreitadas – Contratado no ano 
anterior (IVA não incluído) 

n.d. 2.146.840 € n.d. n.d. 

Empreitadas – Contratado no ano 
(IVA não incluído) 

3.570.132 € 372 .47 € n.d. n.d. 

Empreitadas – Faturado no ano (IVA 
não incluído) 

1.398.681 € 2.344.044 € n.d. n.d. 

Total de empreitadas (inclui 
contratado no ano anterior, 
contratado no ano e faturado no ano 
(IVA não incluído) 

4.968.813 € 4.863.131 € n.d. n.d. 

Prestações de serviço – Contratado 
em anos anteriores (IVA incluído) 

n.d. 73.420 € n.d. n.d. 

Prestações de serviço – Contratado 
no ano (IVA incluído) 

122.081 € 42.250 € n.d. n.d. 

Prestações de serviço – Faturado no 
ano (IVA incluído) 

132.761 € 89.562 € n.d. n.d. 

Total de Prestações de serviço (inclui 
contratado em anos anteriores, 
contratado no ano e faturado no ano 
(IVA não incluído) 

254.842 € 205.232 € n.d. n.d. 

Total 5.223.656 5.068.364 920.000 2.650.000 

*Fonte de informação: Relatório de gestão 2019 do Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH), CM Loures 

** referente a reparações diversas nos seguintes bairros: Bairro Santo António (UF Camarate, Unhos e Apelação), Bairro 
Quinta da Vitória (UF Moscavide e Portela), Bairro Municipal Terraços da Ponte (UF Sacavém e Prior Velho), S. Sebastião 
de Guerreiros (Freguesia de Loures) 
Fonte: Informação CM Loures, 2020 
 

Segundo dados da mesma fonte, em 2019 a 

dívida de rendas global diminuiu 4% face ao ano 

anterior. De facto, uma das problemáticas mais 

salientadas na auscultação do Grupo de Trabalho 

municipal foram as dívidas acumuladas pelos 

inquilinos que, apesar de ainda serem 

significativas, têm vindo a reduzir-se nos anos 

mais recentes. Uma outra questão salientada 

nesse fórum foi a inexistência de uma oferta 

habitacional que permita a transição das famílias 

que de alguma forma melhoraram as suas 

condições económicas e já poderiam libertar os 

fogos habitacionais municipais, passando para o 

parque habitacional corrente, com preços 

reduzidos ou controlados, promovendo a sua 

autonomização e evolução. 

Segundo dados municipais, 2019 traduziu-se 

num aumento expressivo de quase mais 50% dos 

realojamentos efetuados face a 2018 pela 

Divisão de Habitação, com 51 realojamentos de 

novos agregados familiares (“9 operaram-se em 

unidades residenciais, reportando-se estes a 

agregados unitários”). Parte destes agregados 

realojados resultaram de uma resposta de 

urgência decorrente de um incêndio que em maio 

de 2019 destruiu as construções em que viviam 

no núcleo de construções abarracadas localizado 

nas antigas instalações do Paiol Militar do Mocho, 

em Sacavém. Outros 11 agregados familiares 

que foram realojados provinham do núcleo de 

construções abarracadas designado por Bairro da 

Torre, em Camarate. Não obstante, existem 
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ainda necessidades de realojamento no concelho, 

nomeadamente nesse mesmo Bairro, onde ainda 

residem “cerca de duas dezenas de famílias, não 

se registando no local um único alojamento que 

ofereça as mínimas condições de habitabilidade.”   

O Município tem desenvolvido outras ações, 

sendo disso exemplo a Monitorização das 

dinâmicas sócio espaciais em bairros municipais e 

núcleos degradados em 2018 e que passou pelo 

“levantamento exaustivo de todos os agregados 

residentes nos Bairros Municipais Quinta das 

Sapateiras (Loures), Quinta da Fonte (Apelação) 

e Parcela 6 (Unhos), no âmbito do qual foram 

produzidos três relatórios relativos à avaliação 

das expetativas e satisfação residencial dos 

moradores, e efetuada a atualização do 

levantamento diagnóstico dos moradores 

residentes no núcleo PER e Não-PER junto ao 

Bairro Car – Zambujal (S. Julião do Tojal). 

Manteve-se o acompanhamento de proximidade 

à situação dos agregados familiares residentes 

no Bairro da Torre – Camarate, devido à 

precariedade habitacional e socioeconómica em 

que se encontram, situação agravada pelo 

incêndio ocorrido no local”.  

Para além do parque habitacional municipal, a 

autarquia detém também algum património que 

poderá ser mobilizado para construção de 

soluções efetivas de melhoria das condições 

habitacionais dos grupos mais vulneráveis e 

carenciados que residem no concelho. 
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2.7. Uma matriz diversa de condições e necessidades 

Heterogeneidade intraconcelhia nas 

condições habitacionais 

Para averiguar as diferenças ao nível das 

freguesias no que se refere às necessidades de 

habitação, foram desenvolvidos dois índices 

compósitos.  

O primeiro, que retrata as condições dos 

alojamentos - Índice compósito das condições de 

alojamento em Loures (Gráfico 41) - permite 

verificar uma disparidade vincada entre 

freguesias que é importante realçar. A freguesia 

de Loures destaca-se pela positiva nesta medição 

com uma pontuação de 7,6 valores, sendo que a 

dimensão média das habitações da freguesia 

representa a sua principal força motriz (uma 

média de 102,0m2 por habitação, a maior do 

concelho). Loures destaca-se pela positiva no que 

concerne à degradação dos edifícios e ao número 

de instalações média nos alojamentos, com a 

exceção da vertente das acessibilidades, onde a 

percentagem de edifícios acessíveis a cadeira de 

rodas até ao alojamento não vai além de 24,4% 

(face ao máximo de 42,6%). 

De seguida encontram-se a UF de Santo António 

dos Cavaleiros e Frielas e a UF de Santa Iria de 

Azoia, S. João da Talha e Bobadela, ambas com 

7,1 pontos, destacando-se a primeira pela sua 

pontuação a nível da acessibilidade (32,9% dos 

edifícios são acessíveis a cadeira de rodas até ao 

alojamento) e a segunda pela pontuação ao nível 

da salubridade (média de 3,85 instalações por 

edifício num máximo possível de 4). 

No extremo oposto está a UF de Camarate, 

Unhos e Apelação com apenas 1,9 pontos. Esta 

freguesia apresenta o valor mais baixo na 

dimensão média das habitações (75,1 metros 

quadrados), nas acessibilidades (7,6% dos 

edifícios preparados para os residentes com 

mobilidade reduzida) e um dos valores mais 

baixos ao nível das instalações (uma média de 

3,72), demonstrando uma oferta diferenciada ao 

nível da habitação com condições 

substancialmente mais precárias do que nas 

restantes freguesias do Município. 

A UF de Sacavém e Prior Velho revela também 

um valor bastante baixo (4,3), com pontuações 

reduzidas em todos os parâmetros menos na 

acessibilidade, em que se destaca como a mais 

alta do concelho, como foi anteriormente 

referido. 

O segundo índice compósito, que reflete as 

necessidades de alojamento (Gráfico 42), 

evidencia a freguesia de Bucelas favoravelmente 

com o menor nível de necessidades do concelho 

(8,1 pontos, o valor mais elevado). Este valor 

deve-se a um dos menores números de pedidos 

de habitação do concelho, havendo registo de 

apenas dois pedidos oriundo desta freguesia, a 

um dos menores valores no nível de encargos 

com a habitação (292€ mensais), e numa das 

percentagens mais reduzidas de alojamentos não 

clássicos no parque habitacional da freguesia 

(15%). 
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Contrariamente, a UF Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas revela uma pontuação 

reduzida no âmbito da comparação intraconcelhia 

(4,6), o que se deve principalmente aos elevados 

encargos com a habitação no município (376€ 

por habitante, em média), o segundo valor mais 

elevado do município.  

Seguem-se a UF de Camarate, Unhos e Apelação 

(4,8) e a freguesia de Loures (4,9) também com 

valores mais baixos comparativamente. Loures é 

a freguesia com o maior valor de encargos com a 

habitação (377€ por habitante, em média), 

sendo este o principal motivo da pontuação 

reduzida. Por outro lado, a UF de Camarate, 

Unhos e Apelação destaca-se negativamente com 

o valor mais elevado de pedidos de habitação no 

município: 177 pedidos de habitação no total, ou 

cerca de 51 pedidos por 10.000 habitantes na 

freguesia.

 

Gráfico 41 – Índice compósito das condições de 

alojamento em Loures 

 
 
Fonte: Cálculos EY-Parthenon com base nos dados INE, 
Recenseamento da população e habitação 

Gráfico 42 – Índice compósito das necessidades 

de alojamento em Loures 

 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon com base nos dados INE, 
Recenseamento da população e habitação; Informação 
CM Loures, 2011

  

  

Nota metodológica: A partir de uma série de indicadores selecionados, os resultados das freguesias são 
analisados e normalizados numa escala de 0 a 10, onde 0 representa o cenário mais precário e 10 o 
resultado mais satisfatório. 

O índice compósito das condições de alojamento em Loures retrata as condições dos alojamentos. Inclui 
como indicadores a degradação dos edifícios (proporção de edifícios com necessidade de grandes 
reparações ou muito degradados), a acessibilidade (proporção de edifícios com acessibilidade através de 
cadeira de rodas), a dimensão média das habitações e a salubridade (calculada com base na existência de 
instalações de água, retrete, duche e aquecimento nos edifícios). Todos os dados deste índice são 
referentes aos mais recentes resultados censitários da população e habitação (INE- Censos 2011). 

O índice compósito das necessidades de alojamento em Loures engloba as componentes dos encargos 
com a habitação (encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação), a 
percentagem de alojamentos não clássicos nas freguesias e o número de pedidos de habitação por 
10.000 de habitantes. Com a exceção da informação relativa aos pedidos de habitação, fornecida pela 
Câmara Municipal de Loures, que reflete a realidade de 2019, os dados utilizados para a formulação do 
índice são referentes aos Censos de 2011. 
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Índices de vulnerabilidade evidenciam 

maiores preocupações numa das 10 

freguesias municipais  

Para avaliar comparativamente as problemáticas 

ao nível da população, recorremos à formulação 

de dois índices compósitos, um relacionado com a 

vulnerabilidade dos agregados familiares a 

alterações económicas (de rendimento, por 

exemplo) - Índice compósito de exposição 

económica das famílias - (Gráfico 43) e outro de 

avaliação da vulnerabilidade da população, sendo 

o foco nas situações com necessidades mais 

prementes/urgentes- índice compósito da 

população vulnerável.   

Relativamente ao primeiro índice, este permite 

verificar que a UF de Santa Iria de Azoia, São 

João da Talha e Bobadela é a que tem o menor 

número de famílias vulneráveis a alterações 

económicas do município.  

Não sendo a freguesia com a menor 

percentagem de agregados familiares em cada 

uma das situações, é aquela que apresenta uma 

menor percentagem da soma das famílias nestas 

condições. Destaca-se sobretudo pela 

percentagem reduzida de agregados unipessoais 

com mais de 65 anos, que representam apenas 

7,8% dos agregados da freguesia. O valor mínimo 

para este indicador encontra-se na UF de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas (6,2%). 

Por oposição, a UF de Camarate, Unhos e 

Apelação encontra-se na última posição do 

índice, seguido da UF de Santo Antão e São 

Julião do Tojal. O primeiro valor deve-se à 

elevada presença de famílias monoparentais 

(16,7% dos agregados familiares) e de famílias 

numerosas (8,8% dos agregados familiares, o 

valor mais elevado do concelho) na freguesia. Na 

UF de Santo Antão e São Julião do Tojal, embora 

não se verifiquem valores tão acentuados como 

na anterior, revela um número considerável de 

agregados nas três situações em análise, razão 

pela qual obtém uma pontuação tão baixa. 

Loures e Lousa são as freguesias com os 

segundos e terceiros melhores resultados, (6,5 e 

6,1 pontos respetivamente): Lousa é a freguesia 

com menor número relativo de famílias 

monoparentais, enquanto Loures se destaca pelo 

número mais reduzido de agregados seniores que 

residem sozinhos (7,9% do total de agregados 

familiares). 

Do lado oposto, é ainda relevante salientar o 

elevado número de agregados unipessoais com 

mais de 65 anos nas freguesias de Bucelas, 

Fanhões e na UF de Moscavide e Portela (12,4% 

da população das três freguesias) e de famílias 

monoparentais na UF de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas (16,8% da população). 

Relativamente ao segundo índice compósito, o 

índice compósito da população vulnerável 

(Gráfico 44), verifica-se que Fanhões é a 

freguesia que menos situações de pessoas em 

condições de emergência social ou dificuldades 

especificas apresenta, correspondendo a uma 

pontuação de 7,9 valores. Esta é a freguesia com 

o menor número de pessoas em situação de sem-

abrigo (uma pessoa em 2019), e é 

simultaneamente uma das freguesias com menos 

casos de violência doméstica em 2018 (9 casos 

reportados). Em oposição, o destaque negativo 

refere-se à UF de Camarate, Unhos e Apelação, 

com o número mais elevado de casos de violência 

doméstica no concelho (79 casos reportados), 

registando também uma percentagem elevada de 

residentes com pelo menos uma incapacidade 

(18,5%). Este resultado é particularmente 

preocupante quando comparado com a 

percentagem de edifícios com condições de 

acessibilidade para residentes com mobilidade 
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reduzida que, como foi notado, é a percentagem 

mais baixa do concelho (7,6% dos edifícios). 

Importa ainda destacar o número elevado de 

pessoas em situação de sem-abrigo na freguesia 

de Loures (18 cidadãos), e a elevada 

percentagem de residentes com pelo menos uma 

incapacidade na UF de Santo Antão e São Julião 

do Tojal (20,5%).

Gráfico 43 –- Índice compósito de exposição 

económica das famílias 

Fonte: Cálculos EY-Parthenon com base nos dados INE, 
Recenseamento da população e habitação 

Gráfico 44 – Índice compósito da população 

vulnerável 

 
Fonte: Cálculos EY-Parthenon com base nos dados INE, 
Recenseamento da população e habitação; Informação 
CM Loures, 2019 

  

Nota metodológica: Índice compósito das famílias vulneráveis: integra uma avaliação com base no 
número de famílias monoparentais, no número de famílias numerosas e no número de famílias unipessoais 
com mais de 65 anos (idosos que residem sozinhos) Os dados utilizados são referentes à realidade de 
2011, data dos últimos censos realizados (INE). 

Índice compósito da população vulnerável: integra o número de residentes sem-abrigo nas freguesias, a 
percentagem de residentes com pelo menos uma incapacidade, e o número de casos de violência 
doméstica. Os dados sobre pessoas em situação de sem-abrigo e o número de casos de violência 
doméstica refletem a realidade de 2019 e 2018, respetivamente, fornecida através de informação 
municipal. O número de residentes com incapacidade reflete os dados dos Censos de 2011 (INE). 
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Habitat com problemas graves de 

desqualificação, mas com recursos 

potenciais vários  

AUGI e AIRU correspondem a 6,3% da área do 

concelho (16.723 ha), correspondendo a um total 

de 196 núcleos: 174 AUGI, 22 AIRU. Com uma 

complexidade de resolução muito elevada 

associada, bem como uma desqualificação 

urbanística e social intensa, estas áreas têm sido 

foco de preocupação e esforço municipal na 

procura de soluções eficientes. Não obstante, 

trata-se de um trabalho que está aquém da 

resolução total, exigindo a continuidade desse 

esforço.  

Com a atualização da legislação e o 

aperfeiçoamento da informação, em 2019 

estavam identificados 174 AUGI no concelho 

(mais 4 do que em 2016). O predomínio de 

situações localizava-se nas UF de Camarate, 

Unhos e Apelação, UF de Santa Iria de Azoia, São 

João da Talha e Bobadela, e freguesia de Loures.  

Com 3 tipologias - AUGI com alvará de licença de 

loteamento emitido; AUGI com reconversão de 

iniciativa municipal (RIM); AUGI com reconversão 

de iniciativa dos particulares (RIP), tem sido feito 

um longo e intenso trabalho pelo Município no 

intuito de apoiar as comissões de administrações 

na resolução destas situações, bem como através 

de iniciativas municipais. 

Por outro lado, as AIRU correspondem a áreas de 

génese ilegal classificadas como áreas 

insuscetíveis de reconversão urbanística. 

Correspondem assim a áreas insuscetíveis de 

reconversão que estão localizadas em áreas de 

risco, com diferentes tipos de características e 

necessidades, mas todas elas pautadas por 

“zonas especialmente desqualificadas 

urbanisticamente e com carências de 

equipamentos, caracterizadas pelas deficientes 

condições de vida das populações residentes” 

(conforme referido no Relatório da Carta das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal e das Áreas 

Insuscetíveis de Reconversão Urbanística - 

02/2016, e informação 11/2014, EMaugi, CM 

Loures). Correspondem a 98,39ha, distribuindo-

se por 4 freguesias, num total de 22 núcleos, aos 

quais através da leitura dos Censos parecem 

corresponder 2.017 habitantes (1% da população 

do concelho) e 1.032 fogos (Relatório de 

atividades do ano 2019 Equipa Multidisciplinar 

das Áreas Urbanas de Génese Ilegal DAUGI - 

2020, com base no INE).  

Preocupado com uma solução concreta a definir 

para cada situação, o Município teve intenção de 

estabelecer um protocolo de cooperação com o 

Centro de Estudos Universitários em 2014 

(informação 11/2014, EMaugi, CM Loures). Os 

estudos desenvolvidos pelo GT constituído para o 

efeito permitiram estabelecer três níveis de 

prioridade de resolução (Quadro 9) – curto, médio 

e longo prazo- sendo que a prioridade mais curta 

corresponde, na sua maioria, a situações que 

coincidem com maior risco (instabilidade de 

vertentes e zonas ameaçadas pelas cheias) e os 

núcleos de maior densidade habitacional. 

A resolução destas situações acarreta uma 

dimensão muito significativa e complexa de 

intervenção (não apenas do Município, mas, por 

exemplo com envolvimento da Administração 

Central) e tem ainda implícita a necessidade de 

quebrar o ciclo de perpetuação e reocupação 

destes espaços, impondo-se como desafio 

urgente a considerar no setor habitacional, mas 

também de ordenamento do território. A 

mobilização de projetos inovadores, baseados em 

boas praticas internacionais, podem ajudar a 

construir uma resposta a estas questões 

complexas. A necessidade de assegurar respostas 

diferenciadas deve também ser considerada, face 

à heterogeneidade das situações. 
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Por outro lado, a confluência de um alargado 

conjunto de recursos patrimoniais, ambientais e 

de equipamentos constitui uma oportunidade de 

regeneração e formulação de centralidades que 

asseguram a qualidade de vida dos seus 

residentes. De facto, o contexto em que a 

habitação se insere é crucial à sua eficiência, 

conforto e atratividade. Neste sentido Loures 

apresenta um conjunto de recursos que 

potencializam a capacidade de atratividade de 

residentes assim como a sua qualidade de vida. 

Com um território onde coexiste um património 

cultural diversificado, recursos biofísicos com 

potencial de aproveitamento para recreio e lazer, 

uma vasta rede de equipamentos coletivos e de 

serviços de proximidade, Loures contém os 

fatores que qualificam um habitat dinâmico e 

interessante. 

No entanto, as questões relacionadas com a 

proporção e localização de espaços públicos 

(verdes ou não), os seus acessos ou a sua 

qualidade foram salientadas em várias ocasiões 

na auscultação do Grupo de Trabalho municipal. 

Projetos piloto como a recente intervenção 

prevista para Loures no âmbito do programa 

nacional “Da Habitação para o Habitat” 

constituem bons indícios de que o Município está 

empenhado em encontrar respostas inovadoras 

de melhoria do cuidar do habitat e cuja 

experiencia pode ser mobilizada para construir 

novas abordagens locais que privilegiem não 

apenas o fogo mas o habitat em que se insere a 

família residente.

Quadro 9 – Priorização de resolução das AIRU em Loures e número de famílias e fogos associados 

Prioridade Área (m2) N.º Residentes N.º Edifícios N.º Fogos 

Curto Prazo 361.813 1.881 491 952 

Longo Prazo 296.938 75 35 41 

Médio Prazo 298.204 61 36 39 

Total 956.955 2.017 562 1.032 

Fonte: CM Loures, 202
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Figura 7 – Distribuição das AIRU de Loures | 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: informação continua atualizada (2020) 
Fonte: Carta de Delimitações das AIRU de Loures 
 

Figura 8 – AUGI delimitadas em Loures | 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: informação continua atualizada (2020) 
Fonte: 2.º Aditamento à 5.ª Carta de Delimitações das 
AUGI do Município de Loures, EMAUGI, CM Loures, 
2016 
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3. Leitura dos desafios do setor habitacional de Loures  
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3.1. Um contexto de desafios estruturais com influência direta no 

posicionamento do setor habitacional de Loures na região em que se 

enquadra 

O intenso desafio de reabilitação, requalificação e 

renovação urbana do concelho apresenta-se 

como central ao seu protagonismo no contexto 

regional. Com algumas iniciativas já em 

operacionalização, mas ainda com um denso 

trabalho necessário, o desafio passa não apenas 

pela orientação, mas também pela captação de 

investidores privados que assegurem o 

necessário triplo objetivo de promover a 

reocupação/regeneração dos núcleos 

consolidados mais desertificados, de promover a 

requalificação das áreas mais degradas e/ou 

informais, e de promover o aumento da oferta de 

habitação em condições ajustadas às exigências 

contemporâneas. Este desafio tem ainda 

implícito o reflexo na imagem do concelho, 

enquanto fator de atratividade a novos 

residentes (ou à fixação dos residentes 

existentes) mas também da autoestima e sentido 

de pertença dos residentes de Loures. 

Com o novo quadro de políticas habitacionais 

nacionais e os instrumentos do novo quadro 

comunitário que se avizinha, torna-se evidente 

um outro desafio de otimização dos programas 

públicos disponíveis relacionados com o acesso a 

uma habitação condigna e acessível (Programa 

de Arrendamento Acessível, 1.ºDireito, etc.) bem 

como o desafio de promover soluções inovadoras 

de mobilização dos instrumentos disponíveis, 

nomeadamente através da estruturação de um 

programa de atuação e articulação (parceria) 

com o setor privado e as próprias famílias 

residentes (ex: Pensar no regresso das 

cooperativas? Retomar o modelo “EPUL”? 

Constituição de um fundo de investimento 

habitacional?) que simultaneamente possa 

contribuir para introduzir no território dinâmicas 

de permeabilidade social e modelos habitacionais 

de articulação com as bacias de emprego 

envolventes e com a capital nacional. 

Por último, salienta-se ainda o desafio de colocar 

na agenda política local, mas também de 

mobilizar e convocar os apoios nacionais 

disponíveis (dos planos de recuperação 

económica em preparação, por exemplo) para a 

promoção do acesso à habitação e resolução dos 

problemas que subsistem do passado. Tendo 

noção que os reflexos da crise sanitária e 

consequente crise económica se farão sentir a 

diversos níveis, pode-se antecipar que a 

expressão ao nível habitacional será bastante 

relevante agravando o aumento das carências 

que já se vinham a percecionar (visível no 

crescente aumento dos pedidos habitacionais 

que vão chegando recentemente ao Município, 

nas dificuldades em assegurar os encargos com a 

habitação, decorrente do aumento do 

desemprego, nos pedidos de apoio para cabazes 

alimentares). Considerando que as iniciativas que 

os municípios nacionais têm estado a adotar para 

mitigação da crise económica e sanitária têm 

implícitas um modelo de maior responsabilidade 

e intervenção das autarquias, importa considerar 

para Loures uma importante decisão de 

ponderação das manifestações da crise sanitária 

no seu território e de equilíbrio entre assumir 

maior responsabilidade no financiamento público 

da habitação (ex: mais apoios habitacionais, mais 

arrendamento apoiado) e mobilizar soluções 

inovadoras que permitam alavancar soluções 

financeiras de conjugação público-privada para 

resolução dos problemas. Estas soluções poderão 

ser pensadas num quadro de progressiva 

assunção de responsabilidades pelos 
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privados/beneficiários à medida da expectável 

normalização da situação de crise. 

3.2. Diferentes vocações habitacionais no concelho 

A leitura dos diversos indicadores de oferta e 

procura permite percecionar uma forte 

diversidade e heterogeneidade do concelho:  

► Associado à heterogeneidade geomorfológica 

do território municipal, com zonas integradas 

em sistema serrano e de encostas a norte e 

outras em planaltos e várzeas, mais a sul, 

dotada de uma rede hidrográfica extensa e de 

algumas áreas de vulnerabilidade e risco, o 

suporte físico do território é propício a uma 

diferenciação efetiva da sua utilização; 

► Pela forte variedade de atividades, usos e 

funções que Loures integra, num mix mais 

ou menos complexo e entrelaçado 

consoante a zona que se observa: áreas 

predominantemente habitacionais como 

Santo António dos Cavaleiros, Camarate, 

Moscavide e Portela, onde predomina uma 

ocupação urbana de habitação coletiva com 

edifícios de vários pisos ou São João da 

Talha, Santa Iria da Azóia e Bobadela, onde 

predomina uma ocupação habitacional 

unifamiliar); áreas de serviços e indústria, 

onde se destaca o MARL em São Julião do 

Tojal e um conjunto de complexos industriais 

e de armazenamento/logística em Sacavém 

e na frente ribeirinha de São João da Talha e 

Bobadela; áreas associadas a atividades 

rurais (sobretudo agrícolas) com maior 

enfâse nas freguesias norte, mas também 

com alguns “enclaves” noutras freguesias 

mais centrais; 

► Por um sistema de mobilidade de relevância 

macro territorial (nacional) que determina 

(enfatiza ou fragiliza) relações e interações 

de atividades e vivências, mas também 

estrutura a ocupação física do espaço 

(retalhando ou agregando o tecido urbano) 

no qual se destacam quatro eixos 

estruturantes: A1- a UF de São João da 

Talha, Santa Iria da Azóia e Bobadela 

desenvolve-se em torno deste eixo de 

mobilidade com concentração de um 

conjunto de AUGI muito significativas; A12- 

atravessa freguesias de Moscavide, Portela, 

Sacavém e Prior Velho, Camarate, 

verificando-se em seu redor uma muito 

elevada densidade populacional; A8- 

atravessa a metade norte do concelho no 

sentido norte-sul, sendo grande a 

concentração habitacional para o seu lado 

oeste e ligando Santo António dos Cavaleiros 

a Loures e às freguesias mais rurais do 

concelho; A9-CREL- atravessa o concelho no 

sentido este-oeste, acabando por 

fragmentar Santo Antão e São Julião do 

Tojal em duas partes: para norte, menos 

povoado em sistema montanhoso; para sul, 

vastas zonas ruralmente férteis 

entrecruzadas com o complexo logístico do 

Mercado Abastecedor de Lisboa. 
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Esta diversidade é acompanhada por uma 

interação diversa com os territórios limítrofes 

(facilitada ou dificultada também pela 

geomorfologia e sistema de mobilidade), na qual 

se destaca a forte interação (e história comum) 

com alguns dos municípios que lhe são limítrofes: 

Moscavide e Portela com Lisboa; Santo António 

dos Cavaleiros com Odivelas; Santa Iria da Azóia 

com Vila Franca de Xira; Lousa e Bucelas com 

Mafra. 

Nesta ótica, pode-se afirmar a existência de três 

grupos de diferentes vocações habitacionais (e 

territoriais) (Figura 9 e Quadro 23, ver Anexo):  

► Charneira metropolitana, enquanto 

continuidade “natural” da cidade de Lisboa: 

integrando o conjunto da UF de Moscavide e 

Portela, UF de Sacavém e Prior Velho, UF de 

Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, e UF de Camarate, Unhos e 

Apelação, trata-se do eixo paralelo ao rio 

Tejo, influenciado pelas dinâmicas de Lisboa, 

nomeadamente o Parque das Nações ou da 

“Alta de Lisboa”. Com a densidade 

populacional mais elevada do concelho 

(entre 2 a 100 vezes mais – caso entre 

Bucelas e Moscavide e Portela), e uma oferta 

habitacional com alguma diversidade de 

tipologias multifamiliares em edifícios de 

vários pisos e, na zona mais Este, com 

moradias ou pequenos edifícios 

multifamiliares de 3 pisos máximo (em 

Moscavide a oferta caracteriza-se por 

edifícios com menos pisos, fogos de menor 

dimensão e menor densidade populacional, 

enquanto que na Portela se trata de uma 

oferta integrada em edifícios com mais 

pisos, fogos de maior dimensão e elevada 

densidade populacional). Com boa conexão a 

Lisboa por via da linha férrea (linha do 

Norte), EN10, A1 e do futuro metro de 

superfície (Algés -Santa Apolónia – Sacavém, 

passando pela UF de Moscavide e Portela) 

este conjunto tem potencial para atrair e 

fixar novos residentes, pese embora tenha 

ainda desafios sobretudo relacionados com a 

afirmação de centralidades (equipamentos, 

serviços públicos e de proximidade), 

qualificação e oferta de espaço público 

(verde ou não) e extensas AUGI; 

► Polo urbano com identidade própria: 

Integrando o conjunto da freguesia de 

Loures e UF de Santo António dos Cavaleiros 

e Frielas, num modelo habitacional muito 

denso, com edifícios multifamiliares com 

bastantes pisos, e mercado de 

arrendamento com predomínio de contratos 

antigos que têm passado de geração, com 

fortes desafios de ordenamento do território 

relacionados com fragmentação, 

desqualificação do tecido urbano, escassez 

de espaços coletivos (verdes ou não) 

qualificados e ajustados à densidade 

habitacional, onde vão existindo tentativas 

de regularização urbanística mas cuja 

complexidade tem trazido morosidade e 

persistência, mas também com desafios de 

identidade e afirmação ao nível da 

competitividade territorial. Este conjunto 

beneficia de uma forte conexão com 

algumas freguesias do concelho de Odivelas 

como Ramada e Póvoa de Santo Adrião, cujo 

modelo habitacional é semelhante.  

► Charneira rural: que integra as freguesias de 

Lousa, Fanhões, Bucelas, UF de Santo Antão 

e São Julião do Tojal, com carácter rural, e 

são pautadas por um modelo habitacional de 

edificação mais dispersa ou concentrada em 

pequenos lugares (núcleos ou aglomerados 

rurais), associados a uma orografia mais 

irregular e que denota uma oferta 

habitacional com sinais de falta de 

conservação e algum abandono (sobretudo 
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dos núcleos consolidados). O seu potencial 

de oferecer uma vida em maior conexão com 

o espaço rural a cerca de 30 minutos da 

capital tem sido descoberto nos últimos 

anos, pese embora persistam desafios de 

conexão (digital e física), maior qualidade 

habitacional e de oferta de serviços de 

proximidade.  

Uma nota para a UF de Santa Iria da Azóia, São 

João da Talha e Bobadela que terá um pouco das 

duas vocações – polo urbano, mas também 

charneira metropolitana. Estes conjuntos 

apresentam desafios e necessidades 

diferenciadas de atuação, exigindo uma 

estratégia alinhada com as suas especificidades. 
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Figura 9 – As diferentes vocações habitacionais de Loures  

 

 

 

Fonte: EY-Parthenon, com base na CAOP2019 e COS2018 
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3.3. Um conjunto de questões que persistem 

Não obstante a diversidade de Loures e as suas 

vocações habitacionais diferenciadas, existe um 

conjunto de questões que persistem no território 

e que carecem de mitigação e resolução:  

► Condições habitacionais indignas 

enquadráveis no âmbito do Programa 1º. 

Direito, nas quais são enquadráveis quatro 

tipos de situações (correspondentes aos 

quatro critérios do Programa): Precariedade; 

Insalubridade e insegurança; Sobrelotação; 

Inadequação. (Anexo H: Estratégia Local de 

Habitação de Loures (Componente 1º. 

Direito)); 

► Desafio de qualificação do habitat, visível na 

necessidade de assegurar a compatibilização 

do uso habitacional com os restantes usos, 

formulando um mix urbano qualificado 

(regeneração, colmatação, usos 

compatíveis, oferta verde e de lazer, 

reutilização de devolutos), e na formulação 

de centralidades com oferta de serviços às 

famílias, num sistema policêntrico 

equilibrado onde a adaptação às alterações 

climáticas é crucial (ex: eficiência energética 

das habitações, desocupação habitacional de 

áreas de risco e vulnerabilidade ambiental); 

► Persistência dos fenómenos de 

desqualificação habitacional evidentes em 

particular nas AUGI, AIRU e núcleos 

precários e degradados; 

► Desencontro da oferta e da procura com 

sinais efetivos de dificuldade de acesso ao 

mercado habitacional existente, com um 

mercado de arrendamento aquém das 

necessidades, sendo particularmente 

preocupante a dificuldade de jovens adultos 

em se autonomizarem habitacionalmente, 

mas também das famílias que, apesar da 

melhoria das suas condições económicas, 

continuam a não conseguir autonomizar-se 

do arrendamento social, e ainda a 

dificuldade dos estudantes encontrarem 

alojamento com valores de renda acessível; 

► Desafio de grupos populacionais com 

especial vulnerabilidade e outros com 

especificidades que requerem respostas 

ajustadas às suas particularidades, quer nas 

condições físicas das suas habitações, mas 

sobretudo no acesso ao mercado (questões 

económicas/ rendimento);  

► Um conjunto de situações de carências 

habitacionais sinalizadas e de pobreza 

habitacional evidentes na lista de espera dos 

pedidos habitacionais, nas dívidas referentes 

ao arrendamento apoiado, nos núcleos 

degradados e precários, na eventual pobreza 

energética dos agregados e que exigem uma 

resposta musculada e inovadora do 

Município; 

► Um modelo de governação que necessita ser 

mais colaborativo e ágil, cuja evidência 

passa por ter de responder a situações cada 

vez mais inesperadas e urgentes, mas não 

descuidando a resposta a outros tipos de 

problemáticas, por vezes mais silenciosas e 

discretas, mas que só são ultrapassadas com 

o apoio do Município. A necessidade de 

aperfeiçoar e aprofundar a formação 

interna, bem como sistematização da 

informação recebida numa base centralizada 

relacionada com a habitação são apontados 

como desafios pertinentes a um modelo de 

governação que consiga assegurar uma 

resposta eficiente.  
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Para além disso, assiste-se hoje a uma mudança 

geracional, com maiores exigências qualitativas 

referentes não apenas à habitação 

(fogo/alojamento), mas também ao habitat e que 

colocam desafios de renovação diferenciada à 

oferta existente no território municipal. 
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3.4. Desequilíbrios na habitação municipal e metas a atingir 

Desajuste entre as necessidades primárias 

dos agregados e o parque habitacional  

Da análise do parque habitacional de Loures, no 

que concerne à sua composição e repartição por 

tipologia de fogos, é de assinalar desencontro 

entre o número de fogos de tipologia T3 e 

superior e o número de agregados que justifica, 

numa perspetiva de adequação face à dimensão 

da família, a vivência em alojamentos deste tipo. 

De facto, o perfil do parque habitacional cobre de 

forma insuficiente as necessidades dos agregados 

familiares de menor dimensão: mais de 50% dos 

agregados familiares terão, em Loures, à data 

dos censos de 2011,  

Quadro 10 – Desequilíbrio entre o parque 

habitacional e a população residente 

Alojamentos familiares 

clássicos (2011) 

Agregados familiares 

(2011) 

T0 ou T1 12.307 Unipessoais 16.552 

T2 31.892 
Duas 

pessoas 
27.200 

T3 24.379 
Três 

pessoas 
19.033 

T4 ou 

superior 
10.732 

Quatro 

pessoas 
12.047 

  
Cinco 

pessoas 
3.334 

  
Seis ou mais 

pessoas 
1.980 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

10 Considera-se tipologia mínima adequada aquela que 
preenche as necessidades primárias dos agregados. 
Assim, um agregado com uma a duas pessoas tem como 
tipologia mínima adequada um T0/T1; um agregado 
com três pessoas terá uma tipologia mínima adequada 

dimensão até 2 pessoas, mas apenas 15% dos 

fogos são de tipologia T0/T1. São 43.752 os 

agregados com uma ou duas pessoas, e apenas 

12.307 alojamentos de tipologia T0/T1  

(Quadro 10). 

A tipologia mínima adequada10 não representa, 

no entanto, aquilo que as famílias realmente 

procuram. A inexistência no mercado e/ou local 

preferencial a preços e condições adequadas, o 

estilo de vida ambicionado, o tipo de trabalho 

(teletrabalho, profissionais liberais), o nível de 

rendimento, e a qualidade residencial 

percecionada são alguns dos fatores que 

influenciam a escolha da tipologia de um 

alojamento para um dado agregado, o que tanto 

pode levar a que alguns agregados prefiram uma 

tipologia superior à indicada para a dimensão da 

sua família, como se sujeitem a uma tipologia 

inferior ao recomendado. Os desequilíbrios 

poderão também ser explicados pela inércia na 

mudança de casa, nomeadamente entre 

agregados seniores que habitem em fogos de 

tipologia superior a T1 (tipologias que foram 

adequadas durante o ciclo de vida da família em 

que os filhos estavam em casa). As famílias 

numerosas com poucos rendimentos poderão ver-

se forçadas a habitar em fogos de tipologia 

inferior à necessária (mesmo sem considerar as 

questões de rendimento) uma vez que os fogos 

existentes de tipologia adequada às suas 

necessidades se encontram ocupados por famílias 

que não terão a necessidade de um fogo desta 

tipologia. 

de T2; um agregado com quatro pessoas terá uma 
tipologia mínima adequada de T3; e por conseguinte. 
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Evolução mais recente do parque 

habitacional que fortalece o desequilíbrio 

O licenciamento e a construção de fogos na 

última década no município de Loures não têm 

conseguido colmatar as lacunas verificadas no 

panorama de 2011. Entre 2011 e 2019, a 

tipologia de fogo T3 foi a mais frequentemente 

licenciada (705 fogos em oito anos), seguida da 

tipologia T2 (497 fogos em oito anos). 

Relativamente à construção, foram também os 

alojamentos de tipologia T3 os mais 

frequentemente contruídos (631 desde 2011), 

seguidos dos alojamentos de tipologia T2 (472 

desde 2011). Tanto no licenciamento como na 

construção, os alojamentos de tipologia T0/T1 

foram os mais negligenciados, com apenas 98 

licenciamentos e 64 construções desde 2011, 

apesar de se verificar que, à data dos censos, 

existiria falta de alojamentos desta tipologia para 

dar resposta aos agregados familiares de menor 

dimensão. Esta tendência contra cíclica face ao 

perfil da população residente em Loures ajuda a 

comprovar a perceção generalizada de que o 

perfil e tipologia de habitação construída mais 

recentemente em Loures traduz uma resposta 

tendencial à absorção de população não residente 

em Loures, nomeadamente face à subida 

acentuada e generalizada do preço da habitação 

em Lisboa. 

A análise do mercado de arrendamento mostra-

nos um cenário que confirma as conclusões acima 

retiradas. Nos últimos três anos acentuou-se a 

escassez na oferta de fogos de tipologia T0/T1 no 

mercado (-74,8% desde 2017). Embora se tenha 

verificado uma quebra entre todas as tipologias, 

os apartamentos de tipologia T4 ou superior 

caíram apenas 16,7%, e os fogos de tipologia T3 

apenas 10,0%. Alojamentos de tipologia T2 

verificaram uma quebra de 52.6% desde 2017, a 

segunda mais acentuada. 

Esta diminuição na oferta confirma a escassez de 

alojamentos de tipologias menores que se tem 

vindo a fazer sentir no mercado de 

arrendamento, com repercussões consequentes 

nos preços praticados no mercado. Entre o 

primeiro trimestre de 2017 e o terceiro trimestre 

de 2020, a renda média pedida por fogo de 

tipologia T0 ou T1 cresceu 56,5%. Entre os fogos 

de tipologia T2, a renda pedida subiu 78,7%. Este 

crescimento foi mais moderado entre os 

alojamentos de tipologia T3. 

A habitação nova estará assim menos orientada 

para os residentes de Loures e tendencialmente 

mais orientada para absorver a população 

oriunda do êxodo de Lisboa, que procura preços 

mais baixos (e ajustados aos níveis médios de 

rendimento das famílias), eventualmente 

acompanhados de áreas mais generosas. 

Pressão qualitativa e de melhoria de 

condições indignas: uma população 

vulnerável com necessidades de habitação 

O principal motivo por detrás dos pedidos de 

habitação municipal é, conforme já aprofundado 

no capítulo 2.6., a insuficiência económica, sendo 

o segundo motivo mais frequentemente 

apontado o desemprego. A tipologia de 

agregados familiares que mais recorreu a 

pedidos de habitação junto da Câmara Municipal 

consiste em agregados nucleares com menores, 

seguida dos agregados monoparentais com dois 

ou mais menores. Assim, os dois tipos de 

agregados familiares com maior frequência entre 

os pedidos de habitação necessitariam de um 

fogo de tipologia T2 ou superior. 

No total, os agregados familiares em condições 

habitacionais indignas correspondem a 4% do 

total de agregados familiares do município, 

somando 3.470 agregados familiares em 

condições de precariedade, insalubridade e 
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insegurança, sobrelotação ou inadequação. 

Uma resposta necessária face às 

mudanças demográficas e às necessidades 

prementes: mais e melhor habitação 

De modo a estimar a necessidade de alojamentos 

em Loures a médio prazo, foi efetuada uma 

estimativa em duas frentes: a dimensão 

quantitativa, respeitante à necessidade de 

aumentar o número de fogos disponíveis no 

futuro em Loures, muito em particular, para 

assegurar a possibilidade dos jovens residentes 

em Loures terem a opção (caso a queiram 

exercer) de fixar residência autónoma no seu 

concelho de nascimento; e a dimensão 

qualitativa, que se refere à melhoria das 

condições habitacionais dos fogos disponíveis 

para os mais vulneráveis. 

A primeira dimensão, quantitativa, é estimada 

considerando três fatores: 

► considerar a população residente em 

Loures que terá entre 20 a 30 anos 

durante a década de 2020-2030 (como 

proxy do intervalo de idades em que os 

jovens manifestam intenções de sair de 

casa dos pais). Como aproximação 

possível, foi utilizada a população com 

idades entre os 10 e os 20 anos 

segundo os dados dos censos de 2011, 

que entre 2020 e 2030 terão idades 

compreendidas entre 20 e 30 anos – 

consideram-se 24.161 residentes; 

► considerar a estimativa dos novos 

residentes de Loures entre 2011 e 

2019, utilizando como aproximação 

possível o saldo migratório da 

população residente em Loures entre 

2011 e 2019 (valores mais recentes 

disponíveis das estimativas de 

população residente do INE), que é de 

10.256, e excluindo as crianças com 

menos de 10 anos neste período, tendo 

em conta a composição geracional de 

2011, que corresponde a 10,32% da 

população (uma vez que habitarão com 

os progenitores e não traduzirão 

necessidade autónoma de habitação no 

horizonte 2020-2030). Consideram-se 

9.197 novos residentes; 

► introduzir uma correção derivada dos 

fogos potencialmente libertados entre 

2011 e 2019, na sequência de óbitos 

registados: um total de 15.769 óbitos. 

De acordo com esta estimativa, é de 17.589 o 

total de indivíduos residentes em Loures no 

período 2020-2030 que traduzirão um aumento 

potencial da procura de habitação. Considerando 

a dimensão média das famílias residentes em 

Loures (2,53 indivíduos por família), serão cerca 

de 6.900 os novos fogos potencialmente 

necessários para alojar esta população. 

Naturalmente, existem diversos fatores que 

poderão influenciar esta estimativa, sendo 

razoável considerar que tendem a anular-se 

entre si. Por exemplo, ao considerar a totalidade 

da população residente em Loures que terá entre 

20 a 30 anos durante a década de 2020-2030, 

está a sobrevalorizar-se potencialmente as 

necessidades de fogos em Loures nesse período, 

uma vez que nem todos estes residentes optarão 

por fixar residência em Loures. O critério que 

preside a este raciocínio é o de criar condições 

para que, na situação extrema de todos estes 

jovens pretenderem continuar a residir no 

concelho, não serem obrigados a sair do 

concelho por motivos que se prendam com a 

inexistência de habitação em Loures em 

condições compatíveis com as suas 

possibilidades e preferências. Por outro lado, ao 
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não introduzir nesta estimativa um fator que 

acautele uma expetativa expressiva de aumento 

futuro da procura de habitação em Loures por 

parte de população residente em Lisboa (parte 

deste fenómeno está considerado no fator saldo 

migratório, embora apenas num reflexo do 

passado, sem antecipar uma razoável expetativa 

futura de aumento da sua intensidade), estará 

muito possivelmente a subvalorizar-se as 

necessidades de fogos em Loures nesse período. 

Novamente, o critério que preside a este 

raciocínio é o de privilegiar a estimativa das 

necessidades de habitação em Loures 

considerando a população residente atualmente 

no concelho, criando condições para ultrapassar 

o constrangimento evidente em Loures quanto às 

dificuldades dos seus jovens conseguirem fixar 

residência no concelho após a saída de casa dos 

pais. 

A dimensão qualitativa diz respeito aos 

agregados em condição habitacional indigna. 

Este número corresponde a 3.400 agregados, 

obtidos através dos pedidos de habitação e do 

levantamento do município. 

Assim, serão necessários cerca de 10.300 novos 

fogos em Loures para corresponder às 

necessidades habitacionais em Loures no período 

2020-2030, quer no respeitante ao aumento 

estimado da procura por novos fogos quer no 

respeitante à melhoria das condições 

habitacionais da população mais vulnerável 

residente no concelho (Figura 10). 

Importante salientar que o perfil, segmento e as 

tipologias destes fogos serão diferenciados entre 

si, para além da sua própria articulação com as 

diferentes vocações residenciais existentes em 

Loures. Para além dos fatores já anteriormente 

referidos sobre o desajuste entre as 

necessidades primárias dos agregados familiares 

existentes em Loures (dimensão dos agregados e 

níveis de rendimento, em particular) e o parque 

habitacional (tipologias e disponibilidade no 

mercado, seja para compra seja para 

arrendamento, em boas condições de conforto, 

salubridade, segurança, etc.), será também 

importante introduzir considerações relevantes 

sobre a integração de macrotendências 

fundamental na antecipação do futuro da 

habitação ou, mesmo, do perfil da habitação do 

futuro, em particular ao nível das tendências que 

se identificam na procura do mercado 

habitacional de acordo com o ciclo de vida das 

famílias e as respetivas faixas etárias (ver Anexo 

D: Leitura de macrotendências e análise de casos 

de estudo). 
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Figura 10 – Necessidades habitacionais em Loures no médio prazo  

 

Fonte: INE, Censos 2011, Estimativas da população residente; Levantamento de Necessidades de Realojamento 2017, CM 
Loures; CM Loures para informação sobre os pedidos de habitação 
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4. Contributos e envolvimento de diversos atores do Município 
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Processo de participação: perspetivas 

atuais e expectativas para o futuro 

O processo de participação é um instrumento 

determinante na construção de uma estratégia 

de base territorial, donde resultam contributos 

de diversas entidades e grupos pertinentes, para 

um melhor entendimento das dinâmicas do 

mercado habitacional do concelho de Loures. 

Neste sentido, ao longo deste trabalho, foram 

dinamizados vários momentos de auscultação e 

participação: reuniões de trabalho com as 

diferentes forças políticas municipais, reuniões 

com o Grupo de Trabalho Municipal e focus group 

com participação de agentes e atores 

diversificados. 

O exercício de focus group teve como objetivo 

promover o debate em torno dos desafios e 

oportunidades identificados na fase de 

diagnóstico para focalizar a posterior fase de 

conceção da visão e estratégia e refletir sobre 

potenciais iniciativas e projetos estruturantes 

para a sua operacionalização.  

Foram dinamizadas duas sessões de focus group, 

uma na Zona Norte e outra na Zona Oriental, 

onde cerca de 23 atores diferenciados puderam 

debater os desafios e oportunidades do setor 

habitacional de Loures, contribuindo para a 

reflexão com conhecimento, perceções e ideias 

para a definição estratégica de soluções futuras 

para este setor local (lista de participantes em 

anexo). A metodologia de cada sessão incluiu um 

primeiro momento onde foi efetuada uma breve 

apresentação das principais conclusões do 

diagnóstico por parte da equipa técnica e, um 

segundo momento com lançamento de algumas 

temáticas identificadas como críticas no presente 

diagnóstico do setor habitacional do concelho.  

Os contributos recolhidos permitiram confirmar 

alguns dos resultados obtidos através da análise 

qualitativa, tendo contribuído também para o 

enriquecimento qualitativo do diagnóstico, bem 

como antecipar alguns dos temas a considerar 

como centrais na formulação da ELH de Loures. 

Procedeu-se à sistematização dos principais 

temas de debate e foram identificadas as 

principais expectativas para a construção de 

futuro (Figura 11).  

 

Figura 11 - Matriz síntese dos principais temas de debate e espectativas para o futuro do exercício de 

auscultação 

 

Fonte: EY-Parthenon
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5.  

6.  
Parte 2: Visão e estratégia para o setor habitacional do Município 
de Loures 

7.  

8.  
9.  

10.   

Parte 2 

Visão e estratégia para o setor 
habitacional do Município de Loures 
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5. Visão de médio e longo prazo que se materializa numa 

estratégia com três eixos

5.1. Um contexto pertinente para uma visão estratégica de futuro

Um panorama global que confirma a 

pertinência de pensar a ELH para Loures 

O atual contexto supramunicipal confirma a 

pertinência do momento para a construção de 

uma (re)nova(da) visão estratégica para o setor 

habitacional do Município de Loures, capaz de 

orientar um quadro de atuação municipal a médio 

e longo prazo.  

O horizonte futuro a considerar não será alheio 

ao quadro renovado de orientações estruturantes 

que programas e estratégicas supramunicipais e 

supranacionais têm vindo a revelar para o 

horizonte de 2030 (Figura 12). Os ODS2030, a 

Europa 2030, Portugal 2030, Plano de 

Recuperação e Resiliência ou a Estratégia AML 

2030 incluem prioridades que influenciam de 

forma determinante o setor habitacional na 

próxima década, quer através de definição de 

prioridades, orientações estratégicas e/ou 

programáticas, quer através dos respetivos 

quadros de financiamento e apoio.  

Os 17 ODS definidos pelas Nações Unidas para 

2030 são uma meta conjunta focalizada nas 

prioridades essenciais face às questões que se 

apresentam hoje. O “Objetivo 11: Tornar as 

cidades e comunidades inclusivas, seguras e 

resilientes e sustentáveis” é um dos mais 

relevantes a incorporar na presente ELH.  

Estes documentos imprimem um contexto de 

transformação de paradigmas e recursos que 

torna o momento particularmente relevante para 

a definição estratégica de uma política pública de 

âmbito municipal e que passará necessariamente 

pela articulação destas premissas. 

Ao nível europeu e nacional: EUROPA 

2030 e PT 2030 

Paralelamente, o PT 2030 enquanto documento 

que faz refletir as prioridades europeias (da 

estratégia Europa 2030) no referencial nacional 

para a condução das políticas públicas na próxima 

década, incorpora temas que influenciam a 

habitação.  

Com quatro agendas temáticas para o 

desenvolvimento da economia, da sociedade e do 

território, reconhece o acesso à habitação 

(housing affordability) como uma dificuldade que 

se tem vindo a acentuar nos últimos anos, e mais 

recentemente ainda com maior intensidade 

resultante da crise pandémica e económica que 

atravessamos. Orientado para atenuar os 

desafios de mercado habitacional, esta prioridade 

está implícita em duas das quatro agendas do 

PT2030: assegurar um melhor equilíbrio 

demográfico, com maior inclusão e menor 

desigualdade e a de promover um país 

competitivo externamente e coeso internamente.  

Ao nível regional: a Estratégia AML 2030 

Ao nível da área metropolitana na qual se integra 

Loures, e considerando a estratégia 

recentemente definida AML2030 - Uma 

estratégia única para toda a área metropolitana 

de Lisboa, verifica-se que a questão habitacional é 

considerada um tema central, prevendo-se um 

conjunto de intervenções a realizar para mitigar 

os desafios através de um dos 5 domínios da AML 

2030 - Domínio do Desenvolvimento Urbano e 

Mudança Transformadora- o qual inclui o 
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Subdomínio “Habitação e Habitabilidade” com 

duas prioridades distintas ligadas às temáticas da 

habitação: “Assegurar o acesso à habitação e 

dinamizar o mercado de arrendamento” e 

“Promover a reabilitação urbana e a eliminação 

das situações de habitação precária” (construção 

e reabilitação para aumentar a oferta, 

regeneração urbana e habitat, soluções 

habitacionais inovadoras capazes de criar 

comunidades locais, …). 

Plano de Recuperação e Resiliência  

2021-26 (PRR) 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 

2021-26 insere-se no quadro de resposta 

europeia à emergência de saúde pública causada 

pelo vírus SARS-CoV-2 e preconiza a construção 

de um futuro mais resiliente, mais coeso e 

sustentável. A sua execução exigirá a mobilização 

e cooperação de diversos atores (autarquias, 

empresas, instituições e entidades do terceiro 

setor). 

Neste âmbito, o roteiro de intervenção que 

integra a temática habitacional é o da Resiliência. 

Estão previstas duas componentes estruturais (de 

um total de 20): uma direcionada exclusivamente 

para a Habitação, com a reforma “Plano Nacional 

de Alojamento Urgente e Temporário”, que 

pretende dar resposta a necessidades de pessoas 

de grupos de vulnerabilidade (refugiados, 

imigrantes em habitações indignas, vítimas de 

violência doméstica e tráfico de seres humanos, 

…) e uma outra direcionada especificamente para 

as Respostas Sociais, com quatro reformas 

associadas, nomeadamente “Reforma da 

Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais”, 

“Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas 

com Deficiência 2021-2025”, “Contratualização 

de Programas Integrados de Apoio Às 

Comunidades Desfavorecidas nas AM”, 

“Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 

2021-2030”. 

A presente ELH articula-se com este Plano, 

nomeadamente nas prioridades estratégicas 

direcionadas aos segmentos populacionais mais 

vulneráveis e de menores rendimentos. 

Este contexto salienta a oportunidade de 

desenvolver uma ELH para Loures convergente 

para as orientações e prioridades estratégicas 

europeias e nacionais, podendo posicionar melhor 

o Município para aceder a eventuais apoios 

financeiros no quadro destas diretivas.
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Figura 12 – Objetivos e orientações estratégicas de nível europeu à escala nacional relacionados com a 

temática da habitação 

 

Fonte: EY-Parthenon, 2021 
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5.2. A formulação ambiciosa de uma visão para o setor habitacional do 

município

Uma política pública integrada com a 

habitação ao centro  

A crise da habitação é uma problemática que tem 

atravessado todo o século XX, incidindo com 

maior expressão nas áreas metropolitanas e nos 

centros urbanos de maior dimensão. Enquanto 

tema multidisciplinar, a habitação tem 

necessariamente um alargado conjunto de 

ângulos de abordagem. Mas construir/reabilitar 

habitação não se traduz necessariamente em 

construir/reabilitar “cidade”, pelo que se assume 

a ELH como uma política auspiciosa que encara 

não apenas a problemática da unidade residencial 

(do alojamento), mas também do modelo de 

habitat, no qual decorrem as vivências diárias da 

população. 

Com foco no ano de 2030, alinhado com o 

quadro temporal das orientações internacionais e 

nacionais, assume-se esta década como horizonte 

de planeamento estratégico que se considera 

suficientemente lato para assegurar uma 

perspetiva de concretização da estratégia de 

médio e longo prazo.  

A visão estratégica da ELH considera ainda como 

fundamental a relevância do papel da arquitetura 

e da sustentabilidade na qualidade de vida dos 

seus residentes, e também como meio de 

alinhamento com as expetativas das próximas 

gerações que irão habitar em Loures.  

Nesta ótica, a reabilitação bem como a 

reconversão de usos obsoletos constituem meios 

privilegiados para a sua prossecução.  

Ambição de responder aos desafios 

habitacionais de grupos populacionais 

diversificados  

A ELH que se propõe está assim orientada para o 

futuro e para assegurar condições condignas e 

ajustadas à fixação dos jovens “filhos da terra”, 

mas também apostada em querer fazer viver 

neste território outros jovens que possam adotar 

Loures como espaço de suporte para o seu 

desenvolvimento.  A conceção da ELH tem como 

ambição implícita que o futuro demográfico de 

Loures se traduza numa população mais 

qualificada, mais jovem e com mais rendimentos, 

mas que permita simultaneamente proporcionar 

condições ajustadas à evolução e 

desenvolvimento das famílias existentes bem 

como à captação de novas famílias. 

A ambição estratégica da ELH não descura os 

mais frágeis e vulneráveis, que pelas suas 

condições financeiras não conseguem 

autonomamente solucionar as problemáticas 

habitacionais em que residem no concelho, 

entendendo ser necessário e, em muitos casos, 

urgente encontrar respostas mais ajustadas e 

proativas que, gradualmente, contribuam para a 

sua resolução. 

Uma ELH fundamentada numa perspetiva 

colaborativa e participativa 

Loures propõe assim estruturar uma política 

habitacional promissora, que integra uma 

mudança de paradigma e prepara também o 

futuro. A escala, dimensão, história evidenciam a 

necessidade de Loures convocar 

responsabilidades e associar-se à atuação de 

outros agentes, desde a Administração Central 
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ao 3.ºSetor, à AML e a outras administrações 

locais de proximidade, bem como aos promotores 

privados e agentes económicos e empresariais 

diversos.  

Paralelamente, a dinamização da participação 

pública na conceptualização de ideias e na 

materialização das mesmas será central para que 

as soluções sejam ajustadas às 

necessidades/expetativas dos residentes e o 

sentido de pertença e responsabilidade face ao 

seu território aumentem. A dinamização de 

processos participativos pode até fomentar 

iniciativas inovadoras resultantes de momentos 

de partilha e reflexão conjunta orientada. 

Através desse esforço conjugado será possível 

implementar mais e melhores formas de ampliar a 

oferta e qualificar o setor habitacional do 

território, assegurando oportunidades de 

formulação de medidas e instrumentos mais ou 

menos inovadores, capazes de contribuir para a 

melhoria significativa da qualidade de vida e do 

setor habitacional das pessoas. 

Pressupostos e expetativas que a visão da 

estratégia local de habitação de Loures 

tem como ambição assegurar até 2030 

A formulação da visão nasce assim da ambição do 

município de implementar uma estratégia a dez 

anos (2021-2031), que responda aos desafios 

que se colocam a todos (jovens, idosos, pessoas 

com necessidades especiais, famílias) e com foco 

nas pessoas, na habitação e no habitat.  A visão 

estratégica da ELH de Loures aspira a: 

► Responder às necessidades habitacionais da 

população que quer continuar a viver em 

Loures, em particular os jovens, mas 

também para as pessoas que virão a residir 

em Loures nos próximos anos; 

► Responder à diversidade dos segmentos 

populacionais que Loures acolhe (ciclos de 

vida, rendimento, estilos de vida), 

continuando a assumir como prioridade as 

pessoas mais vulneráveis e com menores 

recursos financeiros; 

► Observar, para além do alojamento (a casa), 

o contexto (habitat) em que o residente se 

move e vive. 

Esta formulação tem implícita a expectativa de 

resultados, alguns mensuráveis e outros 

qualitativos, que focam a sua atuação. O aumento 

do número de fogos disponível (cerca de 10 mil 

fogos em 10 anos) é um dos mais essenciais, uma 

vez que formulará a oportunidade/expetativa de 

dinamização do mercado habitacional, com 

redução de valores resultante do aumento de 

fogos no mercado, traduzindo-se no alargamento 

das oportunidades de acesso a uma habitação 

ajustada e condigna. A criação de condições para 

promover o aumento de fogos em arrendamento 

permitirá aumentar a flexibilidade aos diferentes 

segmentos populacionais bem como aos seus 

diferentes ciclos de vida e necessidades 

conjugadas com o emprego. 

Uma visão estratégica ambiciosa para 10 

anos, sustentada por três eixos prioritários  

A visão orientadora para a ELH de Loures para 

2030 reflete três principais preocupações: 

garantir mais e melhor habitação, cuidar dos 

mais vulneráveis e promover um contexto 

acolhedor, com comunidades seguras e 

saudáveis. Estas prioridades estratégicas 

consubstanciam-se através de três eixos de 

atuação (Figura 13): 

► Eixo 1: Aumentar a oferta habitacional; 
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► Eixo 2: Dar resposta às necessidades 

habitacionais prementes; 

► Eixo 3: Qualificar e densificar o modelo de 

habitat. 

Para além dos três eixos, define-se ainda uma 

dimensão estratégica de suporte e 

operacionalização da visão estratégica, 

transversal a todos os eixos. 

Estas prioridades estratégicas têm implícitas o 

trio vocacional de Loures e serão conjugadas 

considerando a diversidade das mesmas e a 

intensidade das problemáticas em cada uma.  

 

Figura 13 – Uma visão estratégica para 10 anos, sustentada por três eixos prioritários 

 

 
 

Fonte: EY-Parthenon, 2020 
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5.3. Eixo 1: Aumentar a oferta habitacional do concelho

Considerando o desencontro entre a procura e a 

oferta habitacional, bem como a diversidade de 

modelos habitacionais existente nas vocações dos 

vários territórios lourenses, aos quais se somam 

as externalidades das decisões infraestruturais e 

empresariais no âmbito do contexto territorial da 

AML, importa priorizar a capacidade de Loures 

ser proativo na minimização da pressão do 

mercado residencial. Assim, o objetivo central 

deste eixo estratégico foca-se na promoção de 

mais oferta habitacional, seja por via da 

reabilitação ou dinamização do parque existente, 

seja por via da construção, a disponibilizar no 

mercado de arrendamento e aquisição, 

garantindo uma oferta diversificada, acessível, e 

capaz de antecipar e responder às necessidades 

das novas gerações. Esta oferta deverá ser 

pautada pela segurança, qualidade arquitetónica 

e sustentabilidade.  

Dentro daquilo que é a esfera de atuação do 

Município, propõe-se que se recorra a 

instrumentos e programas inovadores capazes de 

promover mais habitação no território lourense. 

Para prosseguir os objetivos estratégicos 

definidos no Eixo 1, estabelecem-se cinco linhas 

de iniciativas: 

► 1. Promoção de oferta habitacional jovem; 

► 2. Fomento da oferta de habitação a preços 

acessíveis; 

► 3. Qualificação e revitalização dos territórios 

rurais; 

► 4. Dinamização de operações de reabilitação 

urbana; 

► 5. Continuação da reconversão e legalização 

das AUGI. 

A estratégia para promover a oferta 

habitacional do concelho destinada a jovens 

inclui programas municipais que incentivam a 

atração e fixação de jovens e estudantes através 

da disponibilização de soluções habitacionais 

acessíveis e ajustadas às necessidades deste 

segmento em regime de arrendamento (público e 

privado). 

A segunda linha de iniciativas visa a melhoria do 

acesso a habitação em regime de arrendamento 

acessível e a custos controlados através de 

programas municipais, soluções habitacionais, 

apoios financeiros e de um pacote de incentivos 

(financeiros e fiscais) a investidores e 

promotores de habitação a disponibilizarem 

fogos para os regimes de arrendamento acessível 

ou habitação a custos controlados, venda ou 

arrendamento. 

A terceira e quarta linha de iniciativas 

contribuem igualmente para o aumento da oferta 

habitacional em Loures. A terceira focada nos 

territórios rurais e materializada num programa 

de qualificação e revitalização, e a quarta 

concentrada na valorização do parque 

habitacional existente através de várias 

operações de reabilitação urbana. 

A quinta linha de iniciativas prende-se com a 

continuidade do processo de legalização das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal e da sua 

reconversão urbanística. 

Neste eixo, o Município assume sobretudo um 

papel de mediador e facilitador de soluções 

através de instrumentos já previstos na 

legislação.  
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5.4. Eixo 2: Dar resposta às necessidades habitacionais premente

Reconhecendo a dimensão, gravidade e 

complexidade de algumas das condições 

habitacionais existentes no concelho, muitas com 

persistência ao longo do tempo, outras com 

desenvolvimento recente mais significativo, 

assume-se como fundamental a constituição de 

uma resposta reforçada direcionada para 

solucionar ou apoiar a implementação de 

soluções daqueles que residem em condições 

habitacionais indignas ou em áreas de 

significativa exposição a fatores de risco. Assim 

sendo, o segundo eixo tem como objetivo central 

solucionar ou apoiar soluções de pessoas e 

famílias que residam em situações indignas em 

Loures, com particular atenção para a população 

mais vulnerável (monoparentais, pessoas em 

situação de sem-abrigo, violência doméstica, 

insolvência, ...), facilitando o acesso a condições 

de habitação condignas, as quais permitirão 

consolidar um concelho socialmente mais 

inclusivo, que não deixa ninguém para trás. 

O eixo é suportado por três linhas de iniciativas 

que permitem operacionalizar os seus objetivos 

estratégicos, os quais se traduzem no encaixe no 

programa público 1.ºDireito (cuja estratégia mais 

detalhada pode ser consultada no Anexo H): 

► Resposta à lista de pedidos de habitação e 

melhorar a oferta habitacional municipal; 

► Melhoria das condições habitacionais das 

famílias mais carenciadas e apoiar as 

pessoas vulneráveis; 

► Gradual resolução das AIRU. 

A primeira linha de iniciativas prevê a promoção 

de operações que visam a melhoria das 

condições do parque habitacional municipal, 

nomeadamente através da sua reabilitação.  

A segunda linha é desenhada com o objetivo de 

melhorar o acesso ao mercado habitacional e de 

promover a redução dos custos com habitação, 

estando previstas soluções de realojamento para 

agregados familiares que residam em núcleos de 

construção precária, através da aquisição de 

terrenos e da construção de novos fogos. 

Adicionalmente, esta linha de iniciativas antecipa 

um conjunto de soluções habitacionais de caráter 

provisório para responder às necessidades de 

grupos populacionais vulneráveis como as 

pessoas em situação de sem-abrigo, vítimas de 

violência doméstica e refugiados. Integra ainda a 

intervenção de reabilitação de fogos do Instituto 

de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., 

assegurando a melhoria das condições das 

famílias que aí residem. 

A terceira linha de iniciativas envolve a gradual 

resolução das áreas críticas que constituem as 

AIRU constituem com o objetivo de construir uma 

solução mais ou menos duradoura para a 

problemática identificada, capitalizando as 

opções que o 1.ºDireito permite mobilizar. A 

formalização da componente 1.ºDireito inclui 

ainda o apoio direto a um conjunto alargado de 

famílias que se podem candidatar. 

Neste eixo, o Município assumirá um papel 

preponderante na mobilização eficiente de 

instrumentos e programas públicos existentes, 

bem como na promoção de parcerias 

estratégicas para a gradual resolução de 

situações habitacionais indignas.
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5.5. Eixo 3: Qualificar e densificar o modelo de habitat (com a habitação ao 

centro) 

Considerando a persistência de fenómenos de 

desqualificação habitacional e urbana, o 

predomínio de um modelo habitacional 

fragmentado e muitas vezes desarticulado do 

padrão diverso e multidimensional de usos e 

funções que complementam as necessidades 

quotidianas lourenses, prioriza-se um eixo de 

intervenção dedicado à qualificação e 

densificação do modelo de habitat. Este eixo 

assume a noção de que habitar é mais do que 

ocupar a unidade habitacional, incluindo outras 

dimensões necessárias às vivências como os 

serviços de proximidade (educação, saúde, 

pequeno comércio), os espaços públicos, bem 

como a conexão física e digital assegurada pelos 

transportes e infraestruturas. Assim, o terceiro 

eixo da ELH pretende tornar Loures num 

território reconhecido pela qualidade de vida, 

acolhedor, e que promove comunidades inclusivas 

e seguras, onde os residentes vivem saudáveis e 

com acesso aos serviços de proximidade 

necessários.  

A promoção da regeneração e embelezamento do 

território é também assumido como forma de 

ampliar o sentido de pertença e orgulho dos 

residentes locais, bem como de ampliar a 

responsabilidade intergeracional dos mesmos. 

Para tal, assumem-se três linhas de iniciativas que 

permitem operacionalizar os objetivos 

estratégicos do Eixo 3:   

► Promoção da inovação na habitação e no 

habitat; 

► Dinamização do reequilíbrio entre habitação 

e serviços de proximidade; 

► Promoção de coesão comunitária, através 

da melhoria de espaços de utilização 

coletiva. 

A primeira frente antecipa projetos que 

promovem a criação de soluções habitacionais e 

de habitat inovadoras capazes de contribuir para 

a mudança de imagem do parque habitacional de 

Loures. 

A dinamização do reequilíbrio entre habitação e 

serviços de proximidade constitui um 

complemento ao primeiro eixo estratégico de 

promoção habitacional, através de um programa 

municipal com atuação ao nível do espaço público 

que pretende alargar e consolidar as 

centralidades de Loures (urbanas e rurais), num 

sistema policêntrico, beneficiando todos os 

residentes de Loures e atraindo potencialmente 

novos residentes.  

A terceira linha de iniciativas, focada na melhoria 

dos espaços de utilização coletiva por via da 

atuação coletiva e de cocriação, prevê 

intervenções à escala concelhia e intervenções 

localizadas (bairros inseridos em contexto de 

Comunidade Desfavorecida; AUGI; bairros) 

capazes de fortalecer as relações comunitárias.  

Neste eixo, o Município detém um papel central 

na ativação da participação da sociedade civil 

na concretização dos objetivos traçados, através 

do seu envolvimento, mas também através da 

sua colaboração efetiva. Terá também um papel 

central na dinamização de modelos colaborativos 

entre atores relevantes (cooperativas, 

associações locais, 3.º setor, residentes), cuja 

atuação concertada será fundamental para a 

concretização de iniciativas dinamizadoras de 
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vivências multidimensionais em qualidade, com 

sentido de pertença e comunidade.  
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6. Plano de Ação e Recomendações 

6.1. Plano de Ação  

Considerando a visão e os eixos estratégicos 

prioritários, o Plano de Ação foi desenhado tendo 

em conta um quadro operativo de iniciativas 

estruturais, a concretizar através de ações 

específicas. O plano de ação tem intrínseca a 

possibilidade de evolução e ajustamento ao longo 

do tempo de operacionalização da ELH, podendo 

vir a integrar novas ações e iniciativas ou 

anulando outras que se possam verificar como 

menos eficientes no alcance dos objetivos 

estratégicos. A estabilização dos quadros 

comunitários de apoio e financiamento e do PRR 

são fatores que podem afetar de forma 

determinante o presente Plano de Ação. 

O Plano de Ação considera a perspetiva 

abrangente do conjunto alargado de dimensões 

temáticas da habitação e do habitat elencados na 

ELH, e considera a possibilidade de intervenção 

pelo Município, mas também da formulação de 

parcerias diversificadas envolvendo quer 

instituições públicas, como privadas ou 3.ºsetor. 

A ELH antevê um objetivo de investimento de 

cerca de 200 milhões, o qual inclui a 

possibilidade de recurso a financiamento 

externo. 

Eixo 1: Aumentar a oferta habitacional 

As iniciativas integradas neste eixo visam a 

promoção de maior oferta habitacional, seja por 

via da reabilitação ou dinamização do parque 

existente, seja por via da construção, a 

disponibilizar no mercado de arrendamento e 

aquisição, garantindo uma oferta diversificada, 

parcialmente acessível, e em particular, capaz de 

antecipar e responder às necessidades dos 

jovens e/ou estudantes, seniores, pessoas com 

necessidades especiais e ainda as famílias em 

geral. Estão ainda previstas iniciativas de 

qualificação e revitalização dos territórios rurais 

e de continuação de reconversão e legalização 

das AUGI. Com cinco linhas de iniciativas, prevê-

se o desenvolvimento de nove ações orientadas 

para o arrendamento acessível, os territórios 

rurais, a reabilitação urbana e a questão das 

AUGI.  

Eixo 2: Dar resposta às necessidades 

habitacionais prementes 

Orientado para solucionar ou apoiar soluções de 

pessoas e famílias que residam em situações 

indignas em Loures, com particular atenção para 

a população mais vulnerável (monoparentais, 

pessoas em situação de sem-abrigo, violência 

doméstica, insolvência, entre outras), o Eixo 2 

compreende três linhas de iniciativas que se 

operacionalizam através de seis iniciativas 

estruturais consubstanciando um investimento 

de cerca de 156 milhões de euros ao abrigo do 

Programa 1.ºDireito. 

Eixo 3: Qualificar e densificar o modelo de 

habitat 

As iniciativas que operacionalizam o terceiro eixo 

relacionam-se com a inovação na habitação e no 

habitat, o equilíbrio entre habitação e serviços de 

proximidade e a promoção da coesão 

comunitária e objetivam assegurar que Loures é 

um território reconhecido pela qualidade de vida, 

acolhedor, e que promove comunidades 

inclusivas, seguras e inovadoras. Para tal, são 

definidas três linhas de iniciativas, concretizadas 

através de seis iniciativas, focadas na inovação, 

reequilíbrio, coesão e participação. 
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Suporte e operacionalização  

Considerando a densidade e complexidade das 

situações diagnosticadas e das iniciativas a 

promover, define-se ainda uma dimensão 

estratégica de suporte e operacionalização da 

visão estratégica, transversal aos três os eixos, 

que promova simultaneamente a eficiência, 

monitorização e transparência da implementação 

da ELH, assegurando a agilização e rapidez dos 

processos bem como incentivos e critérios para a 

sua aplicação. 

Apresentam-se de seguida as ações que 

constituem o plano de ação por eixo de atuação, 

incluindo as ações que impactam 

transversalmente a estratégia, i.e., de suporte e 

operacionalização. As ações relativas ao Eixo 2 

encontram-se detalhadas no Anexo H, uma vez 

que foram tratadas de forma autónoma dado o 

seu enquadramento no Programa 1º. Direito. 

O Quadro 11 apresenta de forma sintética as 

ações constituintes do Plano de Ação que são 

detalhadas nos capítulos seguintes.
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Quadro 11 – Quadro resumo dos eixos iniciativas e ações 

 

Fonte: EY-Parthenon, 2021 
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6.2. Eixo 1: Aumentar a oferta habitacional 

Linha de iniciativa 1.1. Promoção de oferta habitacional jovem 

1.1.1 Programa de Apoio à Habitação Jovem 

Descrição: 

Programa de concessão de apoios financeiros à habitação jovem, próximo do programa público 

nacional Porta 65, destinado a jovens com idades entre os 18 e os 35 anos que residam em habitações 

arrendadas ou adquiridas com recurso a crédito. Com o objetivo de dinamizar a atração e fixação de 

jovens à procura de habitação acessível e ajustada às suas necessidades no concelho de Loures, este 

apoio consiste no pagamento adicional de uma parte do valor da renda ou prestação de crédito, 

constituindo assim um incentivo ao arrendamento destinado a jovens. Esta iniciativa enquadra-se na 

missão de estimular respostas institucionais inovadoras no acesso ao arrendamento público e privado e 

dependerá da disponibilidade de fogos no mercado para arrendamento e destes cumprirem os critérios 

necessários, como sejam os valores máximos de renda (que variam consoante a dimensão do fogo) e/ou 

os critérios básicos de salubridade. A renda não pode ter um valor superior a 60% do rendimento médio 

mensal bruto do agregado. 

Público-alvo/Beneficiários: 

 

Jovens entre os 18 e os 35 anos 

(elegíveis como beneficiários do 

Programa Porta 65 – Jovem) 

Objetivo a 10 anos: 

 

1.000 agregados familiares 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

IHRU, I.P.  

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 
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Linha de iniciativa 1.1. Promoção de oferta habitacional jovem 

1.1.2 Programa Municipal de Residências de Estudantes 

Descrição: 

Esta medida visa responder à escassez de oferta de residências para estudantes em condições 

adequadas no concelho de Loures e na AML. A crescente centralidade de Loures no contexto 

metropolitano coloca-a como um território atraente para a residência de estudantes cujas instituições de 

ensino possam também localizar-se fora de Loures. Como iniciativa âncora de promoção municipal, 

prevê-se a reabilitação do edifício municipal Romeu e Julieta para uma residência estudantil a preços 

acessíveis com capacidade para aproximadamente 30 estudantes (10 fogos). Prevê-se de igual modo 

uma resposta para noutras localidades, perfazendo um total de 150 estudantes. Uma vez que esta 

iniciativa tem enquadramento na atual versão do PRR, prevê-se recorrer a orçamento municipal 

conjugado com financiamento via empréstimo para a sua implementação. Paralelamente será trabalhado 

o diálogo com operadores que atuam no mercado, num modelo de negócio que pode integrar a compra 

de ativo imobiliário e formulação de contrato de exploração/arrendamento com operadores experientes 

e com uma escala de alguma dimensão. 

Público-alvo: 

 

Jovens estudantes 

Objetivo a 10 anos: 

 

150 vagas 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Universidades e instituições de 

ensino superior, técnico-profissional 

e politécnico 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal, PRR 

(empréstimos) 
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Linha de iniciativa 1.2. Fomento da oferta de habitação a preços acessíveis 

1.2.1 Programa Municipal de Arrendamento Acessível 

Descrição: 

Consciente da dificuldade que muitas famílias enfrentam no acesso à habitação compatível com o seu 

rendimento, o Município pretende aumentar a oferta de habitação em regime de arrendamento 

acessível. Este programa tem particular enfoque na disponibilização de oferta para a faixa etária mais 

jovem e pessoas com necessidades especiais. O aumento do parque habitacional municipal a custos 

acessíveis passará pela disponibilização de Edifícios Municipais e pela aquisição de edifícios 

degradados para a sua reabilitação11. Este programa prevê ainda a disponibilização de um subsídio 

para cofinanciar o pagamento das rendas. Para além disso, integrará um quadro de normas 

urbanísticas2 e benefícios específicos que incentivem os investidores/promotores de habitação a 

disponibilizar ao Município uma quota para fogos em arrendamento acessível ou a sua cedência para 

serem disponibilizados no programa municipal de arrendamento acessível. Prevê-se ainda a possibilidade 

de colaboração com Cooperativas de Habitação e Construção, nomeadamente através de benefícios 

fiscais, redução ou isenção de taxas urbanísticas (IMI, IMT), cedência do direito de superfície de terrenos 

municipais para construção ou reabilitação de infraestruturas habitacionais, bem como contar com o 

aconselhamento (apoio técnico) aos projetos cooperativos que vierem a surgir, de forma a instigar a sua 

implementação em Loures. 

Público-alvo: 

 

Famílias de classe média residentes 

no concelho de Loures 

Objetivo a 10 anos: 

 

1.000 fogos 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

IHRU, Administração Central do 

Estado, Instituições bancárias e 

fundos imobiliários, Privados 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Eventual encaixe nos quadros de 

financiamento público/comunitário 

 

  

 

 

11 A identificação deste património ainda se encontra a decorrer. (2) A integrar no PDM e/ou regulamentos municipais. 



 

116 | EY-Parthenon  

Estratégia Local de Habitação de Loures  

Linha de iniciativa 1.2. Fomento da oferta de habitação a preços acessíveis 

1.2.2 Habitação coletiva para seniores 

Descrição: 

Construção de residência em modelo habitação coletiva dotada de serviços dedicados para população 

sénior, adaptada às necessidades e condições de saúde e mobilidade deste segmento populacional, 

desenhada numa lógica de promover locais de convivência, com o principal objetivo de combater o 

isolamento e solidão. Os princípios subjacentes ao conceito são a independência (modelo flexível que 

permita os residentes escolher como querem viver), a segurança e o bem-estar (com a oferta de serviços 

de saúde especializados). Esta infraestrutura coletiva terá algum retorno através da dinamização de uma 

bolsa de arrendamento acessível, formulada a partir do conjunto das habitações propriedade dos 

agregados unipessoais seniores que se transfiram para a habitação coletiva e estejam dispostos a 

disponibilizar temporariamente as suas habitações para arrendamento no mercado regular. O modelo 

assegura a gestão dos ativos em arrendamento acessível e a construção da habitação coletiva ajustado 

às necessidades seniores. Poderão ser formuladas parcerias com instituições público-privadas para a 

criação desta residência de forma mais económica. 

Público-alvo: 

 

Agregados unipessoais com +65 

anos residentes no concelho 

Objetivo a 10 anos: 

 

100 agregados familiares 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

IHRU, Administração Central do 

Estado, HAC.ORA Portugal, 

3.ºSetor, Instituições bancárias e 

fundos imobiliários, associação de 

habitação colaborativa sénior 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Eventual encaixe nos quadros de 

financiamento público/comunitário 
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Linha de iniciativa 1.2. Fomento da oferta de habitação a preços acessíveis 

1.2.3 Programa de apoio a pessoas com necessidades especiais (deficiência, mobilidade 

condicionada) 

Descrição: 

No âmbito deste programa integram-se duas vertentes. Primeiramente, a implementação de uma 

Plataforma Digital de Registo Habitacional, através do domínio do Município, que conecte pessoas com 

necessidades especiais (deficiência, mobilidade condicionada) a proprietários de imóveis para venda ou 

arrendamento com as condições físicas adequadas às necessidades especiais, em particular de 

acessibilidade12. Será dada preferência a imóveis inseridos em contextos dotados de condições de 

acessibilidade no espaço público e nos equipamentos de utilização coletiva. A plataforma disponibilizará, 

igualmente, a opção de serviços de assistência ao domicílio para as pessoas abrangidas pela plataforma 

(ex: serviços de fisioterapia). A segunda vertente preconiza o apoio ao arrendamento de pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. Esta iniciativa tem como principais objetivos a promoção da 

igualdade de oportunidades e a integração social. Paralelamente, o Município estabelecerá um conjunto 

de incentivos através dos seus regulamentos para promover a acessibilidade de novos empreendimentos 

habitacionais (ex: critérios urbanísticos) e, assim, ampliar a oferta habitacional da plataforma. 

 

Público-alvo: 

 

Pessoas com deficiência e 

mobilidade condicionada 

Objetivo a 10 anos: 

 

50 agregados familiares 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Proprietários, Administração Central 

do Estado, Associação Portuguesa 

de Deficientes, REDES, outras 

instituições ou associações do 

3.ºsetor 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Eventual encaixe nos quadros de 

financiamento público/comunitário 

 

  

 

 

12 O Município poderá estabelecer e validar os critérios base de aceitação quer das famílias quer dos imóveis a integrar a 
plataforma 
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Linha de iniciativa 1.2. Fomento da oferta de habitação a preços acessíveis 

1.2.4 Programa Municipal de Habitação a Custos Controlados 

Descrição: 

O objetivo central será dar continuidade ao trabalho que tem sido feito nos últimos anos na gestão, 

requalificação e valorização do património habitacional municipal. A mitigação das dívidas acumuladas e 

o incentivo à autonomização das famílias de menores rendimentos passa por um programa de vendas a 

custos controlados de fogos municipais, para propriedade de famílias residentes há pelo menos 10 

anos no Município. Esta iniciativa poderá ainda englobar a ampliação de respostas de disponibilização de 

fogos municipais para venda a custos controlados a famílias, com especial enfoque nos jovens e 

também nas pessoas com necessidades especiais. Prevê-se ainda a possibilidade de colaboração com 

Cooperativas de Habitação e Construção, nomeadamente através de benefícios fiscais, redução ou 

isenção de taxas urbanísticas (IMI, IMT), cedência do direito de superfície de terrenos municipais para 

construção ou reabilitação de infraestruturas habitacionais, bem como contar com o aconselhamento 

(apoio técnico) aos projetos cooperativos que vierem a surgir, de forma a instigar a sua implementação 

em Loures. Para além disso, integrará um quadro de normas urbanísticas13 e benefícios específicos que 

incentivem os investidores/promotores de habitação a disponibilizar ao Município uma quota para 

habitação a custos controlados ou a sua cedência para serem disponibilizados no programa municipal.  

 

Público-alvo: 

 

Beneficiários de habitação municipal, 

Cooperativas de Habitação e 

Construção 

Objetivo a 10 anos: 

 

1.000 fogos 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

CML, Privados, Fenache, 

Cooperativas presentes no território 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

 

 

  

 

 

13 A integrar no PDM e/ou regulamentos municipais 
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Linha de iniciativa 1.3. Qualificação e revitalização dos territórios rurais 

1.3.1 Programa de qualificação e revitalização dos territórios rurais 

Descrição: 

Dinamizar um programa municipal para qualificação e revitalização dos lugares rurais (Bucelas, Fanhões, 

Lousa, Santo Antão do Tojal, S. Julião do Tojal e Zambujal), com foco na adaptação das habitações às 

necessidades contemporâneas e nas alterações no mercado de trabalho (crescente incidência das 

práticas de trabalho remoto). O programa envolve uma componente de apoio à construção e 

reabilitação (incentivos fiscais, apoio financeiro direto à qualificação e à reabilitação) e uma componente 

de marketing territorial com o objetivo de promover os territórios rurais do concelho de Loures como 

locais capazes de oferecer qualidade de vida com simultânea proximidade a Lisboa. Este programa terá 

associado um gabinete local dedicado à facilitação e apoio dos processos de licenciamento urbanístico, 

de transferência de residência, e de integração na comunidade local. 

 

Público-alvo: 

 

Residentes das freguesias rurais e 

"nómadas digitais" ou trabalhadores 

que exerçam as suas funções em 

regime maioritariamente remoto 

Objetivo a 10 anos: 

 

A definir 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Juntas de freguesia, Loures Investe, 

promotores privados, associações 

locais, organizações sem fins 

lucrativos 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Eventual encaixe nos quadros de 

financiamento público/comunitário  
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Linha de iniciativa 1.4. Dinamização de operações de reabilitação urbana 

1.4.1 Desenvolvimento de operações de reabilitação urbana (ORU) – Sacavém e Prior Velho 

Descrição: 

Reabilitação das áreas centrais de Prior Velho (93 fogos) e Sacavém (647 fogos), por forma a valorizar o 

parque habitacional existente (atualmente muito desqualificado), criar condições habitacionais dignas e 

qualificar os espaços públicos envolventes. A tipologia da operação reparte-se por intervenções de 

reabilitação e de construção nova, podendo coexistir em operações de ampliação do edificado 

existente. O principal objetivo da operação é assegurar a regeneração urbana destas áreas e a sua 

reocupação e requalificação. Serão assegurados apoios e incentivos de natureza financeira (taxas) e 

fiscal, bem como apoios no âmbito dos procedimentos administrativos necessários à execução das 

intervenções privadas. 

 

Público-alvo: 

 

Famílias residentes em Loures com 

dificuldades financeiras 

Objetivo a 10 anos: 

 

740 fogos 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

IHRU, promotores privados, 

empresas do setor da construção 

sedeadas no concelho 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Eventual encaixe nos quadros de 

financiamento público/comunitário 
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Linha de iniciativa 1.4. Continuação da reconversão e legalização das AUGI 

1.5.1 Programa de reconversão e legalização das AUGI 

Descrição: 

(em desenvolvimento) 

Público-alvo: 

Famílias residentes nas AUGI 

Objetivo a 10 anos: 

 

a definir 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

IHRU, AML, Associação de 

Moradores  

Fonte de investimento: 

 

Orçamento municipal 
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6.3. Eixo 3. Qualificar e densificar o modelo de habitat 

Linha de iniciativa 3.1. Promoção da inovação na habitação e no habitat 

3.1.1. Plataforma de inovação e sustentabilidade para a habitação e habitat 

Descrição: 

Implementação e dinamização de uma plataforma de apoio e incubação de empresas (startups) ou ideias 

de negócio que promovam soluções inovadoras e novos produtos/ideias de negócios relativas ao 

desenvolvimento de materiais e tecnologias de construção sustentável (com ênfase na neutralidade 

carbónica, na sustentabilidade ambiental e na adaptação às alterações climáticas) e design universal. 

Será também implementado um banco de materiais reciclados para construção residencial 

(nomeadamente decorrentes dos Planos de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição) 

com o objetivo de promover a circularidade no setor da construção e o estabelecimento de novas 

parcerias para o armazenamento de materiais. Ainda neste âmbito, será dinamizada uma pareceria 

entre IEFP e CML que permita reforçar competências no setor da construção, através das intervenções 

de construção e reabilitação municipais. No decorrer da plataforma de inovação poderá constituir-se um 

laboratório vivo das novas técnicas e modelos, operacionalizado num projeto-piloto.  

Público-alvo: 

 

Empresas startup e empreendedores 

com novas ideias de negócio 

Fonte de investimento: 

 

Sistemas de Incentivos dos Quadros 

de Apoio Comunitário Portugal 2020 

e Portugal 2030, financiamento do 

Portugal Energia 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Município, Universidades, Loures 

Inova (apoio ao desenvolvimento do 

modelo de organização e gestão), 

empresas de construção, IEFP 
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Linha de iniciativa 3.1. Promoção da inovação na habitação e no habitat 

3.1.2 Instituição de Prémio Municipal de Arquitetura Residencial 

Descrição: 

Instituição de Prémio Municipal de Arquitetura Residencial com o objetivo de promover projetos 

inovadores capazes de conferir maior protagonismo e mudança de imagem na produção habitacional 

do concelho, cumprindo as exigências qualitativas e estéticas, mas também de sustentabilidade. Esta 

iniciativa exige a definição do regulamento (processo de candidatura e condições de elegibilidade, 

categorias, critérios de avaliação, prémios) e o envolvimento de pessoas e entidades especializadas para 

o painel de jurados. Exemplos de categorias a considerar: Arquitetura – remodelação de apartamentos, 

conjuntos habitacionais, moradias, Espaços comunitários de proximidade- jardins públicos, praças. Dos 

critérios a integrar, sugere-se: o grau de sustentabilidade; a integração de conceitos de modernidade; a 

capacidade de fortalecer as relações humanas da comunidade local; abarcamento de fatores de inclusão 

e de proteção da população mais vulnerável; ligação do projeto com a cultura local (ex: elementos de 

referência à cultura saloia).   

 

Público-alvo: 

 

Arquitetos e empresas da área 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Ordem dos Arquitetos, IHRU, 

Instituições de ensino (ex: FAUL) 
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Linha de iniciativa 3.2. Dinamização do reequilíbrio entre habitação e serviços de 

proximidade 

3.2.1 Programa de melhoria de qualidade do habitat 

Descrição: 

Programa de alargamento (ou reforço) das centralidades urbanas ou rurais de Loures, complementando 

a componente de promoção contemplada no Eixo 1. Com o principal objetivo de tornar o sistema urbano 

do concelho mais coeso e equilibrado, assegurando qualidade de vida e acesso a oportunidades a todos 

os habitantes, o programa procura criar sinergias entre a requalificação do espaço público, o urbanismo 

comercial, a micro mobilidade/transportes (elétrica ou outra), os equipamentos sociais e as iniciativas 

comunitárias. O programa terá por base um conjunto de estudos em torno de 4 principais domínios, 

nomeadamente a melhoria do espaço público, a aposta nas redes de mobilidade, a consolidação da rede 

de equipamentos e serviços de proximidade e o investimento em infraestruturas digitais. Estes estudos 

serão o ponto de partida para a priorização e execução de programas e projetos com vista a aumentar a 

qualidade das vivências quotidianas dos lugares diversos do concelho, bem como reforçar a sua 

atratividade. 

 

Público-alvo: 

 

População residente no concelho 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento Municipal 

Eventual encaixe nos quadros de 

financiamento 2030 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Juntas de freguesia, promotores 

privados, associações locais, 

associação de comércio local, 

organizações sem fins lucrativos 
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Linha de iniciativa 3.3. Promoção de coesão comunitária, através da melhoria de espaços 

de utilização coletiva 

3.3.1 Regeneração dos espaços públicos integrados em bairros inseridos em contexto de 

Comunidade Desfavorecida 

Descrição: 

Intervenções nos bairros municipais com vista à humanização dos territórios, e maior inclusão no 

concelho, através da implementação de espaço público com equipamentos de fruição coletiva para 

usufruto e convívio dos moradores. Nas intervenções previstas incluem-se a criação de zonas de lazer e 

de desporto, incluindo espaços intergeracionais, a recuperação e reorganização dos espaços verdes, a 

colocação de mobiliário urbano e a recuperação de equipamentos culturais e comerciais. Serão 

asseguradas intervenções que acautelem as alterações climáticas, a eficiência energética e hídrica e a 

sustentabilidade da manutenção dos mesmos. Prevê-se a intervenção em 6 bairros: Bairro de Stº. 

António (Camarate), Empreendimento Cidatalha (S. João da Talha), Bairro Municipal Parcela 6 (Unhos), 

Bairro Municipal Quinta da Fonte, Bairro Municipal Terraços da Ponte (Quinta do Mocho), Bairro 

Municipal Quinta das Mós e Urbanização S. Sebastião de Guerreiros. 

 

Público-alvo: 

 

População residente nos bairros 

municipais do concelho 

Fonte de investimento: 

 

Plano de Recuperação e Resiliência 

(C4. Comunidades Desfavorecidas) 

Orçamento municipal 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Juntas de freguesia, promotores 

privados, empresas do setor da 

construção sedeadas no concelho 
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Linha de iniciativa 3.3. Promoção de coesão comunitária, através da melhoria de espaços 

de utilização coletiva 

3.3.2 Programa de placemaking nas AUGI 

Descrição: 

Promover a qualificação dos espaços comuns nas Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), quer através 

de Projetos de intervenção direta do Município, quer através da criação de um Programa de apoio 

colaborativo para projetos de pequena e média dimensão, onde os residentes ou associações locais se 

envolvam e copromovam a qualificação dos espaços comunitários públicos. Prevê-se que o 

financiamento destes micro projetos de melhoria do ambiente urbano, envolvendo intervenções de 

baixos custos e reduzida manutenção. Com a implementação desta iniciativa, o Município pretende dotar 

o concelho de espaços de comunidade, com sentido de pertença e identidade, que promovam a saúde e 

o bem-estar dos residentes em AUGI, minimizando a sua condição de bolsas monofuncionais e dotando-

as das caraterísticas necessárias a uma vivência completa e integrada. 

 

Público-alvo: 

 

População residente nas AUGI 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento municipal 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Juntas de freguesia, IHRU, Divisão 

de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 

Associações locais 
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Linha de iniciativa 3.3. Promoção de coesão comunitária, através da melhoria de espaços 

de utilização coletiva 

3.3.3 Programa comunitário de qualificação do habitat de proximidade 

Descrição: 

Instituição de um programa local com o objetivo de promover centralidades e pontos de encontro para 

as comunidades locais, nomeadamente através de pequenas e médias intervenções de qualificação do 

espaço público (ampliação do espaço pedonal, arborização, criação e qualificação de praças, espaços de 

estar ou jogar …), próximo de um modelo “BIP/ZIP”, "Uma praça em cada bairro” ou “Bairros 

Saudáveis”. O programa tem inerente um sentido colaborativo e participativo. Parte da identificação de 

ruas e espaços subutilizados nas várias freguesias do concelho de Loures e abre concurso para as 

comunidades locais (associações, organizações não governamentais, movimentos cívicos, …) 

submeterem projetos capazes de valorizar o espaço público e reforçar as unidades de vizinhança/ 

espaços de vivências comunitárias. 

 

Público-alvo: 

 

População residente no concelho 

Fonte de investimento: 

 

Orçamento municipal 

Potenciais parceiros a envolver: 

 

Juntas de freguesia, associações 

locais, organizações sem fins 

lucrativos, promotores privados, 

empresas de construção sedeadas 

no concelho, movimento associativo 

local 
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6.4. Suporte e operacionalização

Constituindo-se como uma dimensão estratégica 

transversal, a vertente de suporte e 

operacionalização é constituída por dimensão 

que apoia e viabiliza a concretização das 

mesmas, incluindo cinco iniciativas:  

► Implementação do Portal da Habitação, um 

portal digital centralizador de informação 

sobre habitação; 

► Implementação do Observatório da 

Habitação, com funções de 

acompanhamento, monitorização e 

avaliação do cumprimento dos objetivos da 

ELH e da sua operacionalização. As suas 

funções poderão incluir também, caso 

necessário, a comunicação e divulgação das 

iniciativas municipais e programas públicos. 

O Observatório será responsável pelo 

desenvolvimento de um inquérito regular 

aos residentes que permita priorizar as 

iniciativas a desenvolver (quer 

no habitat dos bairros e comunidades locais, 

quer no âmbito da habitação). Poderá 

desenvolver estudos e análises que 

permitam monitorizar e avaliar a progressão 

das questões habitacionais locais e a 

evolução da implementação da ELH; 

► Instituição do Conselho Local da Habitação, 

uma entidade de âmbito municipal, dando 

cumprimento ao previsto na Lei de Bases da 

Habitação; 

► Inclusão de ferramentas digitais para gestão, 

transparência e participação pública e 

utilização de instrumentos constantes no 

quadro legislativo (ordenamento, Lei de 

Bases da Habitação) para captar e equilibrar 

investimento residencial; 

► Benefícios e agilização de processos e 

benefícios, como a instituição de um quadro 

de benefícios fiscais que favoreça a captação 

de investimento no setor residencial ou a 

formalização de “via verde” de apoio ao 

licenciamento de usos habitacionais. 
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6.5. Recomendação de medidas a adotar no âmbito da articulação com 

outras políticas setoriais 

Consenso em torno da dimensão 

supramunicipal e nacional das respostas 

necessárias em termos de habitação 

Ao longo do processo de construção da ELH do 

Município de Loures, diversos foram os 

contributos dos participantes envolvidos nos 

diferentes momentos de auscultação que 

salientaram a desproporção entre a dimensão 

dos problemas da habitação no território de 

Loures e os meios ao dispor do Município para a 

sua resolução, não só em termos de dotação 

financeira mas, sobretudo, considerando as 

barreiras legais existentes e as 

disfuncionalidades legislativas e operativas da 

política pública em matéria de habitação. 

A recorrência destes temas nas várias reuniões 

que foram realizadas, com o Executivo Municipal, 

com os Técnicos Municipais, e ainda com os 

diversos agentes económicos e sociais que foram 

convidados a participar na elaboração desta 

Estratégia, fez sobressair a pertinência do tema e 

o consenso em torno da dimensão 

supramunicipal e, mesmo, nacional, das 

respostas a mobilizar para resolver o problema 

da habitação em Loures.  

A própria argumentação repetidamente 

salientada, a propósito da transversalidade que o 

problema atinge por todo o País, ainda que com 

as devidas diferenças quanto à intensidade e 

perfil desses problemas, corrobora a necessidade 

de esforços para a resolução deste problema 

conjugando, não só as iniciativas de caráter 

 

 

14Ver aprofundamento na Parte 1: Diagnóstico do Setor 

municipal que podem e devem ser tomadas a 

essa escala de intervenção, e que deverão 

traduzir um efetivo compromisso político na 

resolução do problema, mas também, e 

sobretudo, iniciativas de escala supramunicipal e 

nacional ajustadas à verdadeira dimensão do 

problema. Sobressai, a este propósito, a 

convicção de que a intervenção municipal terá de 

ser conjugada com intervenções de diferentes 

escalas territoriais e com um compromisso de 

poderes, para que resposta aos problemas da 

habitação seja efetiva e eficaz. 

Urgência de um compromisso de poderes e 

intervenções a diferentes escalas 

O mix de problemas habitacionais identificados 

em Loures denuncia a complexidade do problema 

e a urgência deste compromisso de poderes e 

intervenções a diferentes escalas.  

De facto, conjugam-se problemas diversos, como 

situações específicas de indignidade habitacional, 

grupos com especial vulnerabilidade, AUGI e 

AIRU, carência financeira (em tendencial 

deterioração) com reflexo na degradação das 

condições de habitação, e um mercado 

habitacional “disfuncional” onde é evidente, e 

persistente, o desencontro entre a oferta e a 

procura de habitação14. 

habitacional do Município de Loures. 
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Do Programa 1º Direito ao compromisso 

robusto do Governo na habitação precária 

e de génese ilegal 

Se, por um lado, é evidente que o Programa 1º 

Direito, dando resposta operativa a alguns dos 

pressupostos da Nova Geração de Políticas de 

Habitação e do estipulado na Lei Bases da 

Habitação, veio apresentar soluções de resposta 

para problemas ligados a situações específicas de 

indignidade habitacional e de grupos com 

especial vulnerabilidade, ainda assim, o seu 

enquadramento legislativo veio a revelar-se 

bastante restrito15 bem como exigia aos 

Municípios uma coresponsabilização muito 

expressiva na apresentação de respostas aos 

problemas diagnosticados que fossem 

considerados elegíveis. A evolução que se tem 

vindo a desenhar, beneficiando do 

enquadramento, em estabilização, ao abrigo do 

PRR parece vir minimizar esta responsabilidade 

financeira dos Municípios com a reabilitação e 

aumento do parque habitacional municipal 

persistindo, contudo, diversas situações de 

habitação indigna que não são consideradas 

elegíveis para apoios à sua resolução. 

Por outro lado, é também evidente que a demora 

na operacionalização em plenitude da Lei de 

 

 

15 Essencialmente vocacionado para a requalificação e 
aumento do parque habitacional público, o que é de 
salutar, embora inviabilizando o acesso ao Programa 
por parte da maioria dos arrendatários que, não tendo 
direito de propriedade sobre as habitações em que 
vivem, ficam dependentes da boa-vontade do senhorio 
em realizar as intervenções necessárias para colmatar 
situações de evidente indignidade habitacional. Saliente-
se que, do ponto de vista destes senhorios, nem sempre 
o acesso ao programa foi visto como uma oportunidade 
de reabilitação dos seus imóveis, mas como um custo 
em que teriam de incorrer na parcela do investimento 
que não é suportada pelo Programa (fosse através de 
poupanças ou de empréstimo a assumir). A própria 
possibilidade de mobilizar os apoios previstos no 
Programa aos denominados Beneficiários Diretos foi 
encontrando barreiras operacionais claras no âmbito da 

Bases da Habitação16, deixa sem enquadramento 

legal e operativo muitas soluções que 

necessariamente terão de ser equacionadas, e 

cuja dimensão de escala nacional justifica que o 

problema seja assumido a esse nível. Ao nível do 

concelho de Loures, aqui se podem enquadrar 

especificamente os problemas diagnosticados ao 

nível das AUGI e AIRU, bem como dos problemas 

relacionados com o tendencial agravamento das 

situações de carência financeira das famílias com 

reflexo na degradação das condições de 

habitação, e finalmente, com as 

disfuncionalidades do mercado habitacional. 

Uma das dimensões significativas dos problemas 

habitacionais em Loures é a habitação precária e 

de génese ilegal. O Município assumiu 

publicamente, em 1995, o seu compromisso no 

âmbito do Programa PER, enquanto contributo 

para a resposta ao desafio nacional de 

erradicação da habitação em construções 

abarracadas e precárias17, que em Loures atingiu 

uma expressão considerável na década de 90 do 

século XX. É igualmente público e reconhecido 

pelo próprio IHRU que Loures continua ainda 

(cerca de 20 anos depois), e em paralelo a outros 

4 municípios da AML, a assumir compromissos 

com vista à execução dos fogos previstos nos 

realojamentos acordados no PER (restando ainda 

algumas destas famílias por realojar). Fruto deste 

assinatura do Acordo Operativo entre os Municípios e o 
IHRU.  

16 Veja-se Anexo E.  

17 Resultante da pressão das décadas de 50-80 do 
século XX na AML, de absorção rápida e massiva de 
famílias provenientes do êxodo do mundo rural e das 
antigas províncias ultramarinas, surgiram bolsas 
informais de habitação que vieram a transformar-se em 
bairros de condições precárias, inicialmente de caráter 
temporário, mas rapidamente transformados em 
habitação permanente. A este propósito veja-se o 
Capítulo 1 da Parte 1- Diagnóstico do Setor Habitacional 
do Município de Loures. 
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programa de realojamento, Loures é hoje um dos 

Municípios com maior parque habitacional 

público do País (2.653 fogos), embora 

permaneçam no território muitas situações 

habitacionais indigna por solucionar. Esta 

transferência de competências sem o 

correspondente enquadramento financeiro, de 

meios e de recursos humanos é ainda hoje um 

dos motivos evocados pela Câmara Municipal de 

Loures para os níveis de habitação indigna 

existentes no território. 

Tal como referido acima, os fenómenos de 

loteamentos de génese urbana ilegal ou informal 

(AUGI e AIRU)18, nas quais o Município estima 

que resida cerca de 30% da população do 

concelho (174 núcleos de AUGI e 22 de AIRU), 

sendo que no total, AUGI e AIRU correspondem a 

6,3% da área do concelho (16.723 ha). As AIRU 

em particular, pela condição intrínseca de 

impossibilidade de legalização, continuam até 

hoje a não encontrar respostas supramunicipais 

adequadas à dimensão do problema, mantendo o 

seu estatuto de génese ilegal. Embora a tipologia 

de problemáticas sejam diferenciadas entre as 

AUGI e as AIRU no que respeita às 

infraestruturas básicas (em particular, a 

eletricidade), à desqualificação urbana do 

território em que se inserem e, sobretudo aos 

níveis de risco existentes (em particular, a 

instabilidade de vertentes e zonas ameaçadas 

pelas cheias e a dimensão populacional de alguns 

dos núcleos), torna-se evidente que a dimensão 

do problema e a diversidade de soluções 

 

 

18 Em paralelo ao aparecimento dos bairros de 
condições precárias, sobretudo na zona oriental do 
concelho, foram-se desenvolvendo loteamentos de 
génese urbana ilegal ou informal (AUGI) nas 
proximidades de núcleos consolidados, tanto de uso 

possivelmente aplicáveis a cada situação 

complexificam substancialmente o problema. 

Uma das principais questões levantadas ao longo 

do processo de auscultação foi a de uma evidente 

desproporção entre as responsabilidades que são 

exigidas ao Município de Loures, em particular, 

na resolução de problemas ligados à melhoria das 

condições indignas de habitação que se 

enquadram especificamente no Programa 1º 

Direito e na resolução de problemas de escala 

nacional que já se tinha procurado solucionar 

com o PER em 1995 e que ainda estão longe de 

terem encontrado resolução (AUGI e AIRU, muito 

em particular), e da ausência de um 

reconhecimento robusto por parte do Governo e 

das entidades competentes em matéria de 

habitação, das responsabilidades de escala 

superior à municipal que estes problemas 

exigem. 

Carência financeira degrada qualidade 

habitacional de cada vez mais famílias 

Acresce, o facto dos problemas diagnosticados 

em matérias de habitação em Loures, 

extravasarem cada vez de forma mais evidente 

os problemas de habitação outrora mais comuns 

em Loures e também no País, que atingiam 

normalmente as franjas populacionais mais 

vulneráveis, e se estenderem agora de forma 

nítida a outros segmentos e perfis populacionais, 

nomeadamente jovens e famílias que auferem 

rendimentos do trabalho e têm uma vida 

estruturada, mas que se vêm a encontrar agora 

muito mais frequentemente em situações de 

habitacional como industrial. Relacionado com este 
fenómeno, mas com localizações de risco confirmado, 
sinalizam-se igualmente as AIRU. 
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vulnerabilidade habitacional, por incapacidade de 

encontrar no mercado uma habitação estável, 

em condições físicas e financeiras adequadas aos 

níveis de rendimento e dimensão desses 

agregados. A agravar esta situação, o facto de a 

carência financeira ser aplicável a um conjunto 

cada vez mais alargado de famílias (ao que o 

quadro de Pandemia certamente não será 

indiferente), que perante a subida generalizada 

do preço da habitação, auferem rendimentos 

insuficientes para assegurar os seus 

compromissos financeiros mensais com 

habitação. Estas situações têm degenerado numa 

tendencial descida nos padrões habitacionais 

destes agregados, que tentam ajustar a sua 

capacidade de assumir compromissos financeiros 

com a habitação fazendo privilegiar o critério 

preço a quase todos os restantes critérios de 

procura de habitação, e sujeitando-se por isso a 

uma crescente degradação e desajustamento 

(sobrelotação, arrendamento informal) da sua 

qualidade habitacional.  

Desequilíbrio no mercado habitacional 

exige medidas corretivas que incentivem o 

aumento de fogos disponíveis no mercado 

Outro dos problemas sobejamente referidos ao 

longo do processo de auscultação prende-se com 

o evidente desencontro entre a oferta e a 

procura de habitação, com particular incidência 

na grande dificuldade dos jovens residentes no 

concelho em fixar a sua primeira residência em 

Loures (seja em arrendamento ou compra). 

Motivos diversos, que abrangem desde a 

indisponibilidade no mercado de habitações para 

arrendamento19 a preços comportáveis, ou nas 

 

 

19 Considerando que o arrendamento é o figurino 
preferido pelos jovens para a sua 1º habitação. 

20 A este propósito, ver aprofundamento apresentado 

tipologias desejadas, ou inseridas em bairros 

residenciais que ofereçam um perfil ajustado aos 

valores e estilo de vida ambicionado por estes 

jovens20, levam a que se assuma como 

problemática consensual na habitação em Loures 

a incapacidade do Município conseguir fixar os 

seus jovens no concelho. As respostas passarão 

certamente pelo aumento, em quantidade, da 

habitação disponível no concelho, em 

articulação, com a sua melhoria, em termos 

qualitativos, a diversos níveis (incluindo quer 

habitação pública quer outros segmentos, 

padrões e tipologias habitacionais), como sejam 

as questões da eficiência da utilização de 

recursos, o padrão de sustentabilidade 

ambiental, a incorporação de padrões avançados 

de robótica e digitalização, etc.. 

Uma dinâmica de respostas que exige 

desbloqueios a diferentes escalas 

O diagnóstico dos problemas de habitação no 

Município de Loures fez sobressair a sua 

preocupante dimensão (quer em termos do 

número absoluto de situações diagnosticadas, 

quer em termos relativos à dimensão do 

concelho e da própria AML), agravada pelo seu 

caráter de persistência, diversidade e 

heterogeneidade. O impacto social inegável da 

atual crise pandémica trouxe preocupações 

acrescidas nesta matéria, pela repercussão que 

que se tem feito sentir, nomeadamente no 

aumento dos pedidos de ajuda dirigidos ao 

Município. 

A própria interpenetração da dinâmica de 

habitação em Loures com a dinâmica 

no Anexo A. 
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metropolitana e com a polarização exercida por 

Lisboa, torna inegável o efeito de interação 

funcional existente, tornando perfeitamente 

razoável que as próprias soluções incluam 

atuações concertadas a escalas diferentes da 

exclusivamente municipal. 

O quadro seguinte sintetiza algumas das 

sugestões de soluções que foram recolhidas ao 

longo do processo de auscultação realizado 

durante a construção da ELH do Município de 

Loures e que, em termos globais, se agrupam em 

três áreas temáticas: assunção explícita pela 

Administração Central da dimensão nacional que 

o problema da habitação atingiu; 

Operacionalização na íntegra a Lei de Bases da 

Habitação e introdução de mecanismos de 

agilização operativa na Lei de Bases da Política 

Pública de Solos; e Abordagem mais incisiva e 

com dotação financeira adequada a situação de 

habitação, da habitação de génese informal e/ou 

ilegal e das áreas insuscetíveis de reconversão. 
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Quadro 12 – Sistematização de principais temáticas referenciadas na auscultação e que justificam uma 

intervenção que ultrapassa a atuação do Município  

Principais temáticas que 

justificam intervenção da 

Administração Central 

Exemplos de propostas de solução apontadas 

Assunção explícita pela 

Administração Central da 

dimensão nacional que o 

problema da habitação 

atingiu  

► Reforçar os mecanismos de estímulo à dinamização do mercado 
de arrendamento, reavaliação do respetivo quadro legislativo 
(NRAU), instrumental e de programas em vigor com vista à 
estabilização e reequilíbrio entre proprietários e arrendatários 

► Introduzir correções fiscais e operativas que estimulem o 
investimento na habitação a custos controlados (ex: redução da 
taxa de IVA aplicável)  

► Dinamizar o setor cooperativo na área da habitação. 

► Desenvolver respostas públicas que promovam o acesso ao 
arrendamento apoiado, acessível e condicionado, através de 
verbas do Orçamento de Estado, garantindo a minimização dos 
efeitos negativos do aquecimento do mercado imobiliário, 
através da estruturação de mecanismos mitigadores da 
especulação nos preços de aquisição de terrenos destinados ao 
aumento do parque habitacional público pelos Municípios. 

► Reforçar os mecanismos e as operações de ampliação da oferta 
de habitação a preços acessíveis (aquisição, expropriação) 

Operacionalização na íntegra 

a Lei de Bases da Habitação 

e introdução de mecanismos 

de agilização operativa na Lei 

de Bases da Política Pública 

de Solos 

► Regulamentar e estabilizar o quadro de financiamento da Lei de 
Bases da Habitação 

► Encontrar parâmetros de equilíbrio que controlem a ameaça de 
uma ocupação dispersa exagerada, mas que viabilizem uma 
ocupação sustentável do território (e ofereçam novas opções de 
habitação em contexto de charneira rural, nomeadamente através 
das possibilidades de edificabilidade em relação à dimensão das 
parcelas) 

Abordagem mais incisiva e 

com dotação financeira 

adequada a situação de 

habitação, da habitação de 

génese informal e/ou ilegal e 

das áreas insuscetíveis de 

reconversão 

► Equacionar novos modelos de intervenção para resolução das 
AUGI, articulando com uma escala regional, com apoio financeiro 
do Administração Central  

► Equacionar abordagem conjunta de resolução das AIRU a uma 
escala regional, com apoio financeiro do Administração Central  

► Definir um quadro de parceria institucional em que as diferentes 
escalas da problemática da habitação beneficiem do contributo 
adequado das diversas instituições, segundo os seus Poderes, com 
separação entre a agilização das condições necessárias (quadro 
legislativo e financeiro) e a sua operacionalização (quadro 
executivo e operacional) - Governo, Secretaria de Estado da 
Habitação, IHRU, Segurança Social, Municípios e Áreas 
Metropolitanas. 

Fonte: Reuniões de trabalho e processo de auscultação desenvolvido no quadro da Estratégia Local de Habitação do Município de Loures 
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Pertinência da formalização da declaração 

fundamentada de carência habitacional  

Pese embora a Carta Municipal de Habitação 

(CMH) ainda não esteja plenamente 

regulamentada (art.22.º da Lei de Bases da 

Habitação), é de salientar que, de forma 

global, os conteúdos previstos (conforme o 

n.º3 do art.22º) estão incluídos no 

documento da ELH, nomeadamente naquilo 

que se refere à identificação das carências 

de habitação no território municipal ou na 

definição estratégica de objetivos, 

prioridades e metas a alcançar em 2030 

(Quadro 13). Nesta ótica, os presentes 

elementos estão aptos a consubstanciar a 

CMH de Loures. 

Considerando a dimensão e escala das 

problemáticas habitacionais no concelho de 

Loures explicita e sublinhada ao longo do 

presente documento, recomenda-se, no 

âmbito da elaboração da CMH, a 

formalização da declaração fundamentada 

de carência habitacional, conforme prevista 

na Lei de Bases da Habitação. Desta forma o 

Município poderá recorrer aos seguintes 

instrumentos, relevantes para uma 

concretização mais eficiente dos objetivos 

da ELH de Loures: 

“a) Reforço das áreas destinadas a uso 

habitacional nos PDM ou outros planos 

territoriais; 

b) Condicionamento das operações 

urbanísticas privadas ao cumprimento das 

metas habitacionais municipais definidas na 

CMH para habitação permanente e a custos 

controlados; 

c) Exercício do direito de preferência, nos 

termos da presente lei e demais legislação 

aplicável. 

7 - Os municípios com declaração de 

carência habitacional aprovada têm 

prioridade no acesso a financiamento público 

destinado à habitação, reabilitação urbana e 

integração de comunidades desfavorecidas.” 
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Quadro 13 – Conteúdos e definições estabilizados para a CMH 

CMH de 
Loures 

Lei de Bases da Habitação Correspondência nos conteúdos da ELH 

Elementos 
que deve 
incluir 

a) O diagnóstico das carências de 
habitação na área do município 

Integrado na Parte 1 – Diagnóstico do Setor 
habitacional do Município de Loures 

b) A identificação dos recursos 
habitacionais e das potencialidades locais, 
nomeadamente em solo urbanizado 
expectante, em urbanizações ou edifícios 
abandonados e em fogos devolutos, 
degradados ou abandonados 

Integrado na Parte 1 – Diagnóstico do Setor 
habitacional do Município de Loures e Parte 2 - 
Visão e estratégia para o setor habitacional do 
Município de Loures 

c) O planeamento e ordenamento 
prospetivo das carências resultantes da 
instalação e desenvolvimento de novas 
atividades económicas a instalar 

Integrado na Parte 1 – Diagnóstico do Setor 
habitacional do Município de Loures, Cap.3 e 
Parte 2 - Visão e estratégia para o setor 
habitacional do Município de Loures 

d) A definição estratégica dos objetivos, 
prioridades e metas a alcançar no prazo 
da sua vigência 

Integrado na Parte 2 - Visão e estratégia para o 
setor habitacional do Município de Loures, Cap.5 

Definição 
que deve 
incluir 

a) As necessidades de solo urbanizado e 
de reabilitação do edificado que 
respondem às carências habitacionais 

Integrado na Parte 1 – Diagnóstico do Setor 
habitacional do Município de Loures, Cap.3 e 
Parte 2 - Visão e estratégia para o setor 
habitacional do Município de Loures 

b) As situações que exijam realojamento 
por degradação habitacional, a nível social 
ou urbanístico, do aglomerado ou do 
edificado 

Integrado na Parte 1 – Diagnóstico do Setor 
habitacional do Município de Loures e Parte 2 - 
Visão e estratégia para o setor habitacional do 
Município de Loures 

c) A identificação dos agregados 
familiares em situação de manifesta 
carência de meios para acesso à habitação 

Integrado na Parte 1 – Diagnóstico do Setor 
habitacional do Município de Loures e Parte 2 - 
Visão e estratégia para o setor habitacional do 
Município de Loures 

d) As intervenções a desenvolver para 
inverter situações de perda populacional e 
processos de gentrificação 

Integrado na Parte 2 - Visão e estratégia para o 
setor habitacional do Município de Loures 

e) A identificação dos agentes, públicos ou 
privados, a quem compete a 
concretização das intervenções a 
desenvolver 

Integrado na Parte 2 - Visão e estratégia para o 
setor habitacional do Município de Loures, Cap.6 
Plano de Ação 

f) A identificação dos agentes do setor 
cooperativo, da rede social e das 
associações ou comissões de moradores, 
chamados a cooperar para a 
concretização das intervenções a 
desenvolver 

Integrado na Parte 2 - Visão e estratégia para o 
setor habitacional do Município de Loures, Cap.6 
Plano de Ação 

g) O modelo de acompanhamento, 
monitorização e avaliação da CMH 

Integrado na Parte 2 - Visão e estratégia para o 
setor habitacional do Município de Loures, Cap.6 
Plano de Ação  

EY Parthenon, 2021 
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Anexo A: Análises de suporte ao exercício de diagnóstico 

 

Quadro 14 – Síntese das UOPG previstas no PDM de Loures 

UOPG ÁREA OBJETIVO GERAL 
 OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUOPG 

UOPG A 
– Norte  

Parte ocidental da freg. 
Loures, uma faixa a norte 
das freguesias de St.º 
Antão do Tojal e S.Julião 
do Tojal e a totalidade 
das freguesias de Lousa, 
Fanhões e Bucelas 

Concretizar a Rede Ecológica 
Metropolitana, mediante a 
conciliação da vocação 
ambiental e dos valores 
patrimoniais identificados, 
considerando as respetivas 
atividades económicas de 
produção agrícola e florestal. 
Deverão ser promovidos 
sistemas e práticas agrícolas e 
florestais multifuncionais, 
fundados em princípios de uso 
e gestão sustentável, 
designadamente na 
conservação dos recursos 
naturais e da biodiversidade, a 
par do desenvolvimento 
turístico e económico e do 
incentivo à fixação da 
população. 

Estabilização e contenção do 
processo de edificação 
dispersa em espaços  
agrícolas, florestais e 
naturais, apostando no 
fortalecimento dos 
perímetros urbanos  
correspondentes aos 
aglomerados tradicionais e 
aos aglomerados rurais, 
através de  
ações de qualificação 
habitacional, ambiental, 
patrimonial e paisagística, de 
modo a  
tornarem-se atrativos para 
absorver parte da procura de 
habitação em espaço rural 

- 

UOPG B 
– Várzea 
e 
Costeiras   

Várzea de Loures, 
abrangendo a planície 
aluvial do rio Trancão, a  
confluência deste com os 
seus principais afluentes 
e costeiras (vertentes 
contíguas à Várzea  
de Loures a Sul e 
Nascente)  

Criação do Parque Agrário da 
Várzea e Costeiras de Loures 
(PAVCL), (…) diferenciador do 
território relativamente a toda 
a AML, valorizando a várzea de 
Loures enquanto entidade 
central, de identidade e coesão 
concelhia.   

Obtenção de um espaço 
multifuncional que 
compatibilize as funções de 
produção  
agrícola com as de 
conservação da natureza, de 
regulação ambiental e  
biodiversidade e de recreio e 
lazer da população;  

SUOPG 11 Frielas; 
SUOPG 12 Tojais; 
SUOPG 14 Unhos; 
SUOPG 15 
Camarate. 

UOPG C 
– Loures  

Cidade de Loures e 
envolvente, integrando 
os perímetros urbanos 
que mantêm com esta 
uma relação funcional 
mais direta (destaca-se 
Frielas, Pinheiro de  
Loures, Guerreiros, 
Moninhos, Tojalinho, 
Murteira, Mato Antão e 
Casal da Serra) 

Consolidação da cidade de 
Loures (…), polarizadora e 
competitiva a nível regional, 
valorizando-a através da 
concretização integrada de 
equipamentos estruturantes, 
de novos espaços de 
atividades económicas, de 
habitação qualificada e de uma 
estrutura ecológica contínua 
que promova a articulação das 
várias centralidades existentes 
e propostas.  

Afirmação da cidade de 
Loures através da dotação de 
equipamentos que lhe confira 
centralidade ao nível 
metropolitano; Reforço da 
cidadania, da identidade local 
e da coesão da cidade de 
Loures, promovendo a 
reabilitação urbana, a 
valorização do património; 
Concretização da estrutura 
ecológica urbana, fator de 
qualificação e articulação 
territorial e garante do 
desafogo urbano; Promoção 
da compactação e da 
multifuncionalidade; 
Estabilização dos limites do 
solo urbano, dotando-os de 
coerência e estabilidade nas 
áreas de fronteira com o 
espaço rural. 

SUOPG 06 
Murteira/Mato 
Antão/Casal da 
Serra; SUOPG 07 
Polo de Atividades 
Económicas de 
Sete Casas; 
SUOPG 08 Zona 
Nascente de 
Loures; SUOPG 
09 Quinta do 
Correio-Mor; 
SUOPG 10 Santo 
António dos 
Cavaleiros. 
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UOPG ÁREA OBJETIVO GERAL 
 OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
SUOPG 

UOPG D 
– Eixo 
Logístico 

Eixo logístico do MARL e 
envolvente poente, 
abrangendo os 
perímetros de atividades 
económicas e os 
perímetros urbanos dos 
Tojais, Pintéus,  
Zambujeiro, A-das-
Lebres, Manjoeira e São 
Roque 

Consolidação do pólo de 
logística e de indústria e 
terciário dos Tojais, através do  
desenvolvimento urbano 
suportado essencialmente em 
princípios de compactação,  
reestruturação e programação 
(…), reforçando as 
aglomerações urbanas de 
estruturação local, St.º Antão 
do Tojal e S.Julião do Tojal.  

Consolidação do perímetro 
urbano de St.ºAntão do Tojal 
e S.Julião do Tojal,  
criando condições para um 
melhor desenvolvimento do 
seu papel de centralidade  
local; Concretização da 
estrutura ecológica municipal 
(…), no sentido de assegurar 
a harmonização dos 
diferentes usos (…), 
contribuindo assim para o 
equilíbrio do espaço urbano; 
Definição de limites e 
remates bem delineados nas 
zonas de transição do espaço 
urbano para o espaço rural 

SUOPG 12 Tojais; 
SUOPG 13 
Arneiro.  

UOPG E – 
Oriental  

Perímetro urbano de 
Sacavém, estendendo-se 
do núcleo central de 
Sacavém para norte ao 
longo do Tejo e da A1 até 
ao município de Vila 
Franca de Xira, 
integrando ainda os 
perímetros urbanos de 
Camarate, Apelação e 
Unhos 

Consolidação da cidade de 
Sacavém enquanto 
centralidade estruturadora do 
eixo Sacavém-Vila Franca de 
Xira e da parte oriental do 
município de Loures, através 
do reequilíbrio da ocupação no 
seu interior e nos aglomerados 
envolventes, da supressão de 
carências socio urbanísticas, 
da consolidação dos 
perímetros urbanos e do 
reforço da identidade local.  

Reequilíbrio da forte 
densidade residencial 
existente; Afirmação dos 
núcleos centrais da unidade, 
reforçando o seu papel 
polarizador das  
redes de equipamentos e de 
transportes e integrando 
funcionalmente as AUGI 
envolventes; 
Desenvolvimento de ações de 
reabilitação, regeneração e 
renovação urbana que 
combatam as carências e os 
desequilíbrios sócio 
territoriais existentes  

SUOPG 14 Unhos; 
SUOPG 15 
Camarate; SUOPG 
16 Fetais; SUOPG 
17 Prior 
Velho/Quinta da 
Serra; SUOPG 18 
Sacavém/Prior 
Velho/Moscavide; 
SUOPG 19 Quinta 
da Vitória; SUOPG 
20 Ribeira da 
Apelação; SUOPG 
21 Quartel de 
Sacavém; SUOPG 
22 Plataforma 
Ribeirinha; 
SUOPG 23 Quinta 
dos Remédios; 
SUBUOPG 24 
Ampliação do 
Parque Urbano de 
Stª Iria (PUSIA) 

Fonte: Regulamento do PDM de Loures - Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, publicado no DR n.º 117, 2.ª série, 
alterado pelo Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, publicado no DR n.º 26, 2.ª série 
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Quadro 15 – Evolução da População Residente ao nível dos Concelhos | 1991-2011 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 1991, 2001 e 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1991 2001 2011 Variação (%) 
1991-2011 

Portugal 9.867.147 10.356.117 10.561.614 +7,0% 

Oeste 314.390 338.711 362.540 +15,3% 

Arruda dos Vinhos 9.364 10.350 13.391 +43,0% 

AML 2.520.708 2.661.850 2.821.699 +11,9% 

Loures (Município) 192.143 199.059 205.054 +6,7% 

Alcochete 10.169 13.010 17.569 +72,8% 

Almada 151.783 160.825 174.030 +14,7% 

Amadora 181.774 175.872 175.135 -3,7% 

Barreiro 85.768 79.012 78.764 -8,2% 

Cascais 153.294 170.683 206.429 +34,7% 

Lisboa 663.394 564.657 547.631 -17,5% 

Mafra 43.731 54.358 76.685 +75,4% 

Moita 65.086 67.449 66.029 +1,4% 

Montijo 36.038 39.168 51.222 +42,1% 

Odivelas 130.015 133.847 144.549 +11,2% 

Oeiras 151.342 162.128 172.120 +13,7% 

Palmela 43.857 53.353 62.805 +43,2% 

Seixal 116.912 150.271 158.269 +35,4% 

Sesimbra 27.246 37.567 49.500 +81,7% 

Setúbal 103.634 113.934 121.185 +16,9% 

Sintra 260.951 363.749 377.837 +44,8% 

Vila Franca de Xira 103.571 122.908 136.886 +32,2% 
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Quadro 16 - Evolução do Número de Residentes e de Alojamentos ao nível das Freguesias | 2001-11 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2001 e 2011 

  

  

Nº residentes 

2011  

Nº alojamentos 

2011 

Var. residentes 
2001-11 

Var. alojamentos 

2001-11 

   Portugal 10.561.614 5.859.540 +2,0% +16,7% 

   AML 2.821.699 1.483.717 +6,0% +15,7% 

   Loures (Município) 205.054 99.060 +3,0% +18,0% 

Bucelas 4.663 2.608 -3,1% +18,2% 

Fanhões 2.801 1.422 +3,8% +22,9% 

Loures (Freguesia) 27.362 13.700 +12,9% +29,7% 

Lousa 3.169 1.766 -7,3% +15,4% 

Camarate, Unhos e 
Apelação 

34.943 15.740 -1,3% +15,9% 

Moscavide e Portela 26.075 13.454 -5,6% +13,1% 

Sacavém e Prior Velho 25.605 12.893 +5,2% +25,5% 

Santa Iria da Azóia, São 
João da Talha e Bobadela 

44.331 20.539 +0,5% +10,8% 

Santo Antão do Tojal e São 
Julião do Tojal 

8.053 4.029 +3,3% +29,2% 

Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas 

28.052 12.909 +13,9% +16,4% 



 

144 | EY-Parthenon  

Estratégia Local de Habitação de Loures  

Quadro 17 – Saldo Migratório | 2011-18 

Nota: Para os valores da população residente, são utilizados dados provenientes dos Censos 2011 (com desagregação até 
ao nível das freguesias) e das Estimativas anuais da população residente (sem a mesma desagregação que os Censos, mas 
com dados mais atuais). 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

 

  

  Saldo migratório 2018 Saldo migratório 2011 

 Em valor 
 absoluto 

Em % da pop. 
residente 

Em valor 
absoluto 

Em % da pop. 
residente 

Portugal +11.570 +0,1% -24.331 -0,2% 

Oeste +629 +0,2% +66 +0,0% 

Arruda dos Vinhos +204 +1,4% +269 +2,0% 

AML +11.640 +0,4% -1.518 -0,1% 

Loures (Município) +1.508 +0,7% +1.342 +0,7% 

Alcochete +223 +1,1% +287 +1,6% 

Almada +305 +0,2% -573 -0,3% 

Amadora +1.467 +0,8% +198 +0,1% 

Barreiro -5 -0,0% -169 -0,2% 

Cascais +859 +0,4% +882 +0,4% 

Lisboa +2.100 +0,4% -10.114 -1,9% 

Mafra +612 +0,7% +1.178 +1,5% 

Moita -34 -0,1% -96 -0,2% 

Montijo +553 +1,0% +955 +1,8% 

Odivelas +1.168 +0,7% +1.756 +1,2% 

Oeiras +988 +0,6% +257 +0,2% 

Palmela +199 +0,3% +455 +0,7% 

Seixal +561 +0,3% +1.374 +0,9% 

Sesimbra +286 +0,6% +333 +0,7% 

Setúbal -360 -0,3% -572 -0,5% 

Sintra +1.111 +0,3% +283 +0,1% 

Vila Franca de Xira +99 +0,1% +706 +0,5% 
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Quadro 18 – Evolução da Dimensão e Composição das Famílias | 2001-11 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2001 e 2011 

  

 

Dimensão média das 

famílias clássicas 

Famílias clássicas unipessoais 

(em % do total) 

Famílias clássicas 

unipessoais com >65 anos 

(em % do total) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 2,8 2,6 17,3% 21,4% 8,8% 10,1% 

AML 2,6 2,4 20,8% 25,6% 6.6% 10,3% 

Loures (Município) 2,7 2,5 15,9% 21,7% 6.2% 8,7% 
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Quadro 19 – Evolução do valor mediano das vendas (€) por m2 dos alojamentos familiares ao nível 

metropolitano | 2016-19 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), estatísticas de preços da habitação a nível local  

 

  

 2.ºT 2016 2.ºT 2017 2.ºT 2018 2.ºT 2019 
Var. (%) 2016-

19 

Portugal 842 896 969 1.031 22,4% 

AMP 799 851 933 1.034 29,4% 

Oeste 727 773 839 886 21,8% 

Arruda dos Vinhos 722 785 905 928 28,5% 

AML 1.138 1.228 1.305 1.383 21,5% 

Loures (Município) 1.091 1.218 1.349 1.521 39,4% 

Alcochete 932 1.064 1.263 1.289 38,3% 

Almada 984 1.100 1.226 1.421 44,4% 

Amadora 857 966 1.119 1.363 59,0% 

Barreiro 623 648 744 871 39,8% 

Cascais 1.628 1.800 2.100 2.478 52,2% 

Lisboa 1.938 2.231 2.753 3.154 62,7% 

Mafra 944 1.027 1.122 1.286 36,2% 

Moita 570 588 620 708 24,2% 

Montijo 730 893 956 1.111 52,2% 

Odivelas 1.086 1.183 1.424 1.646 51,6% 

Oeiras 1.317 1.481 1.819 2.134 62,0% 

Palmela 750 765 875 900 20,0% 

Seixal 764 815 941 1.051 37,6% 

Sesimbra 1.013 1.055 1.153 1.283 26,7% 

Setúbal 704 775 877 1.001 42,2% 

Sintra 757 832 932 1.088 43,7% 

Vila Franca de Xira 858 912 1.008 1.124 31,0% 
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Quadro 20 – Evolução do Valor Mediano das Vendas (€) por m2 de Alojamentos Familiares ao nível das 

Freguesias | 2016-19 

 3.ºT 2016 3.ºT 2017 3.ºT 2018 3.ºT 2019 Var. 2016-19 

Portugal 855 912 984 1.054 23% 

AML 1.164 1.242 1.318 1.423 22% 

Loures (Município) 1.114 1.251 1.362 1.578 42% 

Bucelas 935 795 1.142 1.362 46% 

Fanhões - 737 854 1.136 54%* 

Loures 1.256 1.395 1.439 1.611 28% 

Lousa 786 610 1.143 387 -51% 

Camarate, Unhos e Apelação 769 929 1.075 1.191 55% 

Moscavide e Portela 1.368 1.756 1.998 2.294 68% 

Sacavém e Prior Velho 1.292 1.338 1.667 1.700 32% 

Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 

Bobadela 962 1.151 1.277 1.421 48% 

Santo Antão e São Julião do Tojal 1.592 1.316 1.141 1.612 1% 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas 861 998 1.153 1.440 67% 

Nota: o cálculo para a variação do valor em Fanhões é feito com o valor de 2017 
Fonte:  Instituto Nacional de Estatística (INE), estatísticas de preços da habitação ao nível local 
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Quadro 21 - Evolução do mercado de arrendamento de alojamentos familiares | 2017-19 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), estatísticas de preços da habitação a nível local  

 

 

  

 

Valor mediano das rendas por 

m2 de novos contratos (€) 

Novos contratos de arrendamento nos 

últimos 12 meses (Nº) 

1º Sem 

2019 

2º Sem 

2017 

Var. (%) 

2017-19 

1º Sem 

2019 

2º Sem 

2017 

Var. (%) 

2017-19 

Portugal 5,0 € 4,4 € 13,9% 71.369 84.383 -15,4% 

AMP 5,4 € 4,6 € 18,3% 12.431 14.453 -14,0% 

Oeste 4,0€ 3,7€ 10,1% 2.523 3.046 -17,2% 

Arruda dos Vinhos 4,9 € 3,8 € 28,9% 71 124 -42,7% 

AML 7,5 € 6,1 € 24,4% 23.562 28.305 -16,8% 

Loures (Município) 6,8 € 5,8 € 17,4% 1.437 1.863 -22,9% 

Alcochete 5,6 € 4,7 € 19,4% 122 154 -20,8% 

Almada 7,3 € 6,0 € 22,0% 1.481 1.674 -11,5% 

Amadora 7,7 € 6,4 € 19,6% 1.360 1.678 -19,0% 

Barreiro 5,7 € 4,6 € 24,4% 677 835 -18,9% 

Cascais 10,2 € 8,1 € 26,9% 1.841 2.025 -9,1% 

Lisboa 11,7 € 9,6 € 21,7% 6.272 6.980 -10,1% 

Mafra 5,6 € 4,7 € 18,2% 587 830 -29,3% 

Moita 4,8 € 4,0 € 19,1% 487 589 -17,3% 

Montijo 5,5 € 4,5 € 22,4% 379 543 -30,2% 

Odivelas 7,3 € 6,2 € 18,8% 1.152 1.413 -18,5% 

Oeiras 9,8 € 7,8 € 24,4% 1.477 1.659 -11,0% 

Palmela 5,1 € 4,3 € 19,0% 487 534 -8,8% 

Seixal 5,8 € 4,9 € 19,3% 1.031 1.344 -23,3% 

Sesimbra 5,3 € 4,7 € 12,4% 279 397 -29,7% 

Setúbal 5,6 € 4,5 € 23,8% 870 1.101 -21,0% 

Sintra 6,3 € 5,3 € 19,8% 2.739 3.516 -22,1% 

Vila Franca de Xira 5,9 € 4,9 € 21,2% 884 1.170 -24,4% 
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Quadro 22 – Evolução do Mercado de Arrendamento de Alojamentos Familiares ao nível das Freguesias | 

2017-19 

Mercado de Arrendamento 

Valor mediano das rendas 

 por m2 de novos contratos (€) 

Novos contratos  

de arrendamento  

nos últimos 12 meses (Nº) 

1º Sem 
2019 

2º Sem 
2017 

Var. (%) 

2017-19 

1º Sem 
2019 

2º Sem 
2017 

Var. (%) 

2017-19 

Portugal 5,0 € 4,4 € 13,9% 71.369 84.383 -15,4% 

AML 7,5 € 6,1 € 24,4% 23.562 28.305 -16,8% 

Loures 6,8 € 5,8 € 17,4% 1.437 1.863 -22,9% 

Bucelas 5,0 € 4,6 € 8,0% 35 57 -38,6% 

Fanhões - - - - - - 

Loures 6,8 € 5,9 € 15,2% 212 250 -15,2% 

Lousa - - - - - - 

Camarate, Unhos e Apelação 5,6 € 5,3 € 4,3% 306 406 -24,6% 

Moscavide e Portela 8,4 € 7,8 € 7,5% 199 272 -26,8% 

Sacavém e Prior Velho 8,3 € 7,0 € 19,2% 213 252 -15,5% 

Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 

Bobadela 
5,9 € 5,1 € 15,3% 228 321 -29,0% 

Santo Antão e São Julião do Tojal 5,6 € 5,2 € 6,7% 47 42 11,9% 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas 7,8 € 6,3 € 24,0% 161 214 -24,8% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), estatísticas de preços da habitação a nível local 
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Quadro 23 - Três Loures: um município de vocações diferenciadas 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação, Estatísticas de preços da habitação ao nível local; CM Loures para informação sobre 
os pedidos de habitação 
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Anexo B: Contributos e envolvimento de diversos atores do município 

(principais temas de debate e expetativas para o futuro) 

Principais temas de debate 

1. Situações de génese ilegal e desqualificação 

habitacional 

Foram identificadas com particular preocupação 

as situações de AIRU quer pela persistência das 

situações de desqualificação que lhes estão 

associadas, quer pelos riscos efetivos existentes 

(naturais, tecnológicos, etc), quer ainda pela 

dimensão e extensão que envolvem. A perceção 

conjunta foi de que é necessário resolver os riscos 

associados a estes bairros, nomeadamente no 

sentido de garantir a segurança e o acesso a 

serviços básicos bem como no sentido de conter a 

continuidade da expansão ou reocupação. A sua 

qualificação foi identificada como uma situação 

de difícil efetivação, bem como o realojamento de 

todas as famílias que ali residem. 

Relativamente às AUGI, foi sinalizado o desafio de 

um modelo de gestão por iniciativa dos 

particulares relativamente esgotado, que pode 

beneficiar com coordenação ativa da sua gestão. 

Foi recordado que Loures já tem essa experiência 

com resultados positivos. A morosidade dos 

processos de legalização também foi afirmada 

como um desafio relevante, bem como a questão 

da ausência de alvará limitar o recurso a crédito 

para as famílias detentoras de habitações nestas 

situações. Foi ainda salientado que nestas 

situações a qualidade da construção geralmente 

não é um desafio. A perceção de uma nova 

geração que se fixa nestes bairros, sucedendo às 

gerações mais velhas, foi uma tendência positiva 

nos últimos anos apontada para estas áreas. 

O reconhecimento da necessidade de uma 

posição mais firme e consequente das 

autoridades locais sobre as questões das 

habitações de génese ilegal foi ainda sublinhada 

nestas sessões.  

Ainda neste âmbito, foi destacada a problemática 

habitacional das comunidades migrantes e da 

necessidade de integração bem como a gravidade 

das outras problemáticas associadas. 

2. Desajuste entre a procura e a oferta do 

mercado habitacional  

A preocupação com o desajuste entre a procura e 

a oferta do mercado habitacional de Loures é 

unânime à generalidade dos participantes nas 

sessões. A insuficiência da oferta de habitação 

condigna e a preços acessíveis no concelho 

ajustada à resposta da (elevada) procura 

existente um dos desafios apontados nesse 

contexto. A procura por habitação em Loures foi 

explicada pela relação de proximidade com a 

cidade de Lisboa, mas também como posição 

charneira entre Lisboa e os territórios de coroas 

periféricas da AML ou mesmo fora da AML, a qual 

constitui uma barreira para fixar população ou 

assegurar que os residentes de Loures acedem às 

condições habitacionais condignas. Neste 

contexto, alguns dos participantes referiram a 

existência de margem de otimização na 

mobilização dos programas e instrumentos 

públicos para capacitar a oferta de habitação no 

Município. A procura de equilíbrio entre local de 

emprego e residência para que não se agravem as 

despesas familiares nem o stress/ 

desenraizamento familiar constituem alertas que 

alguns participantes abordaram. 

As regras e normas do ordenamento do território, 

em particular do PDM, foram identificadas como 

desafios à captação de investimento na 

reabilitação urbana e aumento da oferta 
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habitacional devido à necessidade de maior 

clareza nas suas orientações, mas também pela 

necessidade de ajustamento à realidade local 

(dimensão mínima das parcelas, por exemplo). 

Adicionalmente, alguns atores apontam as muitas 

limitações que as servições e restrições públicas 

impõe (aeroporto, etc), bem como a delimitação 

das RAN e REN como um constrangimento ao 

desenvolvimento. A complexidade dos processos 

urbanísticos e a sua morosidade acolhe a reflexão 

de muitos dos participantes, enquanto obstáculo 

à maior capacidade de oferta habitacional no 

Município. 

Paralelamente, o desafio do mercado de 

arrendamento foi um tema com forte incisão, na 

perspetiva da escassez de oferta, mas também 

pelos valores elevados de mercado.  

A necessidade de capacitar Loures com uma 

oferta de arrendamento dirigido a diversos 

segmentos populacionais (jovens, classe média) 

foi várias vezes salientado. 

Como desafio transversal ao concelho, a 

qualidade da construção das habitações 

existentes, resultante da época de construção e 

da existência de enfâse na autoconstrução ou 

construção a custos controlados foi um tema que 

sobressaiu do debate. 

Por outro lado, a questão da habitação de 

carácter social foi apontada enquanto modelo que 

carece de atualização, quer pelo formato 

concentrado cujos resultados nem sempre 

positivos se conhecem por todo o mundo, quer 

pela eventual menor responsabilização das 

famílias que dela usufruem. 

Os participantes salientaram ainda a preocupação 

relacionada com as zonas mais rurais do 

concelho, onde reconhecem a existência de um 

parque habitacional em mau estado de 

conservação, muito dele devoluto, mas que não é 

colocado no mercado. 

Por fim ainda assinalar a referência de alguns 

participantes à população sénior e à problemática 

da atualização dos seus arrendamentos, 

sugerindo a necessidade de encontrar soluções 

de compromisso que garantam manutenção da 

autonomia pessoal, por exemplo. 

3. Habitação para população jovem – Fixação de 

novas gerações 

Foi sublinhada a forte preocupação com a 

incapacidade de autonomização habitacional dos 

jovens que residem no concelho. A situação atual 

da população de jovens adultos é referida como 

uma situação de impasse, sem que consigam 

aceder quer à dimensão ajustada de habitação, 

quer à oferta condigna e com valores compatíveis 

com o seu estado de início de carreira 

profissional. Durante a reflexão, esta 

problemática foi diretamente associada também 

às questões de empregabilidade e dos 

rendimentos, que se traduzem numa taxa de 

esforço com despesas habitacionais 

incomportável para a maioria dos jovens 

lourenses, sujeitando este segmento populacional 

a permanecer mais tempo em casa dos pais ou a 

procurar alternativas de valores de mercado 

inferiores fora das suas freguesias de origem ou 

mesmo fora do concelho (recorrendo por exemplo 

a Vila Franca de Xira ou a Mafra) onde os preços 

praticados são inferiores a Loures. A perceção 

sobre as iniciativas de apoio à habitação jovem 

revelaram-se insuficientes para inverter esta 

tendência. Por outro lado, na zona mais rural do 

concelho, existe algum entendimento de que as 

regras e normas urbanísticas (nomeadamente a 

dimensão mínima das parcelas) tem constituído 

um entrave à dinâmica de fixação das novas 

gerações desses locais. 
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Expectativas para o futuro 

Numa reflexão prospetiva, os participantes 

apontam a necessidade da mudança de 

paradigma de intervenção e do apoio do setor 

habitacional no concelho, através de soluções 

proativas do Município. Nesse modelo renovado, a 

promoção da participação nos processos de 

resolução foi sugerida como forma de alcançar 

melhores resultados, assim como a procura de 

soluções e respostas que não passem apenas 

pelos agentes do setor público.  

Reconhecem as necessidades habitacionais e a 

sua significativa dimensão, sublinhando-se a 

necessidade da existência de disponibilidade 

financeira para fazer face a essas problemáticas.  

Foi sendo salientado o reconhecimento da 

coincidência das crises económicas com o 

agravamento da problemática habitacional, 

testemunhando que sinais de agravamento das 

carências habitacionais como resultado da atual 

crise pandémica. 

No decorrer das sessões, salientou-se a dupla 

influência no setor habitacional que a 

proximidade da capital nacional imprime em 

Loures: se por um lado garante qualidade de vida 

a quem aqui reside através das oportunidades 

que proporciona, por outro as externalidades 

interferem no mercado habitacional local, 

dificultando a sua acessibilidade. Por parte dos 

participantes, verificou-se alguma concordância 

na necessidade de procurar soluções conjuntas 

entre os vários municípios da AML, tendo ainda 

sido assinalada a importância de desenvolver 

mecanismos para responder às necessidades 

habitacionais e para criar instrumentos que 

garantam o acesso ao mercado por todos os 

segmentos populacionais do concelho.  

Os participantes revelaram ambicionar uma 

estratégia de habitação abrangente e transversal, 

capaz de responder, não só às emergências 

sociais, mas também a outros segmentos 

populacionais e a necessidades transversais 

relacionadas com o ordenamento do território. 

Alegam, para isso, ser necessária uma política 

ordenada e consistente com o território de 

Loures. De seguida, sintetizam-se as principais 

expectativas de futuro para uma estratégia que 

pretende colocar a habitação ao serviço da 

população. 

a. Regeneração urbana para resolver as 

situações persistentes de desqualificação, tendo 

sido apresentada a convicção de que esta passará 

pela adoção de um modelo de gestão partilhada 

entre o Município e os proprietários das áreas de 

génese ilegal (importância do papel do Município 

como moderador e intermediário) e pelo 

aperfeiçoamento dos IGT de forma a que sejam 

capazes de facilitar e agilizar os processos de 

regeneração urbana.  

Na eventual necessidade de realojar pessoas 

devido às intervenções, sinaliza-se a importância 

de clarificar as condições dos realojamentos e de 

garantir a integração das preferências das 

famílias (esforço contra a deslocalização, 

consideração pelas redes sociais e comunidade). 

Os instrumentos de fiscalidade à disposição do 

Município podem também ser mobilizados nesse 

sentido. Nesta ótica, foi salientada a existência de 

lotes disponíveis ou construções inacabadas como 

oportunidade para, através de negociação, 

promover a sua dinamizar para reforço da 

resposta habitacional. 

b. Reforço no apoio à habitação para jovens 

através de uma política de habitação orientada 

para atrair e fixar jovens, assumindo este grupo 

populacional como fundamental para dinamizar o 

comércio, os serviços e desenvolver zonas 

diversificadas e rejuvenescidas. Refere-se o papel 
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que este grupo populacional pode desempenhar 

na dinamização do meio mais rural, sendo para 

isso necessário ultrapassar o desafio da escassez 

de oferta habitacional acessível. O 

desenvolvimento de soluções para dar resposta à 

crescente procura por parte de jovens residentes 

e jovens casais que desejam mudar-se para a 

charneira rural pode contribuir para combater a 

trajetória de saída do concelho. Para além do 

apoio aos jovens no processo de autonomização 

(acesso a habitação condigna e acessível), 

importa trabalhar a qualificação do habitat para 

fixar jovens. A maioria dos serviços presentes são 

considerados suficientes para a população mais 

envelhecida, mas inadequados para população 

mais jovem que procura outro tipo de serviços 

(mais de lazer), sendo este desafio mais 

evidenciado nas zonas mais rurais. É consensual a 

urgência de desenvolver respostas que vão de 

encontro às necessidades contemporâneas deste 

grupo (abordagem das cooperativas reconhecida 

como interessante alternativa mais acessível para 

os jovens). 

c. A oferta de qualidade de vida, mas também do 

território em geral como fator de atratividade do 

concelho e renovação da imagem e marca de 

Loures como concelho de qualidade de vida 

residencial às portas de Lisboa. O nível de 

precariedade habitacional é elevado (ex: Quinta 

da Fonte, Quinta do Mocho, …), pelo que os atores 

auscultados reconhecem a importância de 

assegurar a melhoria da qualidade habitacional e 

toda a envolvente (habitat) numa lógica de 

construir o que são hoje as cidades modernas e, 

assim, criar novas relações no território e com o 

território (ex: criação de espaços verdes, praças 

de encontro, melhorias no acesso a serviços e 

apoio social, iluminação pública, recolha de 

lixo,…). Para isso, é determinante a compreensão 

dos bairros de intervenção, bem como dos 

instrumentos passíveis de utilização. 

Adicionalmente, destaca-se a questão da 

mobilidade (nomeadamente da rede de 

metropolitano) como fundamental na atratividade 

residencial de Loures pela importância no acesso 

à capital e pelas carências ainda existentes na 

zona Norte. 

A valorização dos recursos do território (naturais, 

patrimoniais, turísticos/ recreio e lazer, etc) foi 

também apontado como fator relevante para, no 

futuro, fixar famílias residentes no concelho. 

d. A consolidação de apoios capazes de facilitar 

o acesso a habitação e de promover a inclusão 

social. Os atores sublinham a urgência de 

desenvolver soluções de acesso à habitação 

perante uma situação de mercado caracterizada 

por “famílias que não conseguem pagar uma casa 

ou se conseguem ficam automaticamente numa 

situação de carência”. O panorama de 

vulnerabilidade habitacional é complexificado pela 

crise de saúde pública (com consequências sociais 

e económicas) que atravessamos. A necessidade 

de reequilibrar o que é o esforço municipal e o 

que é o esforço da administração central na 

disponibilização de habitação é reconhecida pelos 

atores. Numa reflexão de construção de futuro, 

identifica-se a importância de priorizar apoios, 

dando resposta em primeiro lugar às carências 

habitacionais dos grupos populacionais 

vulneráveis (idosos, pessoas com deficiências, 

sem-abrigo, desempregados, imigrantes). Na 

facilitação do acesso ao mercado habitacional de 

Loures, os participantes levantam como 

potenciais respostas a criação de programas de 

renda acessível, a expansão do programa 1.º 

Direito, a definição de critérios de inclusão social 

no lançamento de novos empreendimentos ou a 

construção de habitação de gama média a ser 

disponibilizada à população do concelho. 

Adicionalmente, alguns atores apontam para o 

caminho a fazer do ponto de vista regulatório 

para que a política habitacional não represente 
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um motor de segregação, nomeadamente sobre o 

mercado de arrendamento. 

A possibilidade de mobilizar soluções partilhadas 

inovadoras para seniores ou de habitação 

transitória (curta duração) para jovens, bem 

como soluções intergeracionais foram sugestões 

apontadas para o caminho futuro. Na mesma 

linha, a possibilidade de encontrar soluções 

inovadoras, colaborativas e de compromisso 

entre proprietários, autarquia e interessados 

foram formatos sugeridos para responder aos 

desafios presentes, bem como a mobilização de 

agentes e atores diferenciados na construção de 

respostas e soluções (academia, associações 

locais, …). 

Quadro 24 – Lista de presenças do exercício de auscultação no concelho de Loures 

 Presenças institucionais Participantes 

Z
o

n
a
 N

o
rt

e
 

Junta de Freguesia de Loures Orlanda Rodrigues 

Freguesia de Bucelas Élio Matias 

Freguesia de Fanhões Jorge Simões 

Freguesia de Lousa Nélson Batista 

Núcleo Executivo CLAS Ana Rita Marques (IEFP) 

Margarida Oliveira (IPSS) 

Rede Social (Secretariado) Rosa Passinhas (CM Loures) 

Equipa DAUGI Arq. Rui Paulo (Chefe de Divisão) 

Arq. Carla Correia 

Universidade Católica – CESOP Prof. José Fidalgo 

Eng.º Jorge Cerol (Diretor Executivo) 

Z
o

n
a
 O

ri
e
n

ta
l 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação  

Presidente Renato Alves 

União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho 

Representante da Junta 

Núcleo Executivo CLAS Prof. Nuno Correia – Agrup. Esc. Maria Keil 

(Educação)  

Catarina Magalhães (Segurança Social) 

Rede Social (Secretariado) Rosa Passinhas (CM Loures) 

Equipa DAUGI Arq. Rui Paulo (Chefe de Divisão) 

Arq. Pedro Ribeiro 

População Sénior – Centro Social e Paroquial 

de Moscavide 

Luís Morais 

AMRT – Associação da Associação para a 

Mudança e Representação Transcultural 

Rolando Borges 

AIL - Associação dos Inquilinos Lisbonenses Dr. Pedro Ventura (Vice-Presidente da Direção) 

IGOT – Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território 

Dr. Eduardo Ascensão (investigador) 

REMAX – Infantado Tibério Santos Braga 

 
Fonte:  CML 
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Anexo C: Uma cadeia de valor com desafios implícitos na oferta  

e procura habitacional 

Sendo o mercado habitacional de enorme 

complexidade, por consideração ao objetivo da 

presente ELH, optou-se por abordar os seus 

desafios e oportunidades na perspetiva das 

diferentes componentes da cadeia de valor, 

observando a vertente da oferta habitacional mas 

também a vertente da procura por uma habitação 

condigna (Figura 14). Esta abordagem 

compartimentada tem como objetivo a 

simplificação dos desafios inerentes à cadeia de 

valor do mercado habitacional. 

A vertente da oferta refere-se à cadeia que 

permite a criação de oportunidades de habitação 

e que inclui a existência de terrenos fundiários ou 

de ativos imobiliários habitacionais, até a oferta 

de espaços domésticos aptos a serem ocupados.  

A vertente da procura está associada ao processo 

de acesso de habitação, por parte das famílias, o 

qual se inicia com o despertar da necessidade de 

comprar ou arrendar um ativo imobiliário 

habitacional.  

A vertente de oferta: ativos imobiliários, 

regulação, captação de investimento, 

operações urbanísticas e custos de 

contexto 

Ativos imobiliários - terreno fundiário ou ativo 

imobiliário habitacional: a oferta é fundamentada 

na existência de terrenos fundiários e/ou ativos 

imobiliários habitacionais localizados no território 

lourense. De facto, o concelho agrega um 

conjunto de espaços passíveis de efetuar nova 

edificação habitacional, muitos já com alvará 

aprovado, mas ainda sem qualquer projeto de 

desenvolvimento associado e um conjunto de 

fogos devolutos: em 2015, registavam-se cerca 

de 6.920 fogos disponíveis com alvará, todavia 

não construídos, o que, juntamente com as 

propostas de mais de 2.000 fogos novos dos IGT, 

resulta num valor de cerca de quase 9.000 novos 

potenciais fogos disponíveis para responder às 

problemáticas ligadas à oferta de habitação. O 

principal desafio desta fase é a gestão 

competente destes locais de oportunidade para 

facilitar os processos de aquisição (p.e. através 

do levantamento destes espaços, ou da criação 

de incentivos ao desenvolvimento), exigindo a 

conjugação de terrenos fundiários entre 

proprietários e outras entidades como, por 

exemplo, a autarquia. 

Uso e enquadramento regulatório: os 

instrumentos de gestão territorial impõem 

normas e regras sobre o uso e ocupação do 

território e geralmente integram uma dimensão 

de médio e longo prazo de implementação. Neste 

caso, o desafio prende-se com alguma falta de 

flexibilidade destes IGT em ajustar-se às 

necessidades que vão surgindo e também à 

densidade dos procedimentos administrativos que 

lhe estão associados. Neste sentido, constitui 

uma oportunidade pertinente a possibilidade de 

integrar nos IGT critérios que permitam favorecer 

projetos habitacionais que respondam às 

necessidades mais prementes da população de 

Loures, em particular à mais carenciada (ex: 

atribuição das mais valias urbanísticas em prol do 

aumento da oferta habitacional acessível). 

Captação de investimentos: o desafio de captação 

de investimentos habitacionais no território 

lourense prende-se também com a necessidade 

de direcionar esse investimento não apenas para 

os segmentos de mercado mais rentáveis (ex: 

mercado imobiliário de luxo), mas também para 
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outros segmentos. O argumento da diversidade 

territorial do concelho pode ser relevante na 

atração de investidores que procurem a 

diversificação dos seus portefólios imobiliários, 

podendo o Município ter um papel fulcral na sua 

captação, nomeadamente através da 

intermediação e parcerias, regulação e gestão 

urbanística, mobilização eficiente dos programas 

públicos disponíveis e, eventualmente, através da 

criação de novos instrumentos. 

Operações urbanísticas e custos de contexto 

associados à construção e reabilitação: os custos 

de contexto associados às operações urbanísticas 

de construção e/ou reabilitação, potenciados pela 

carência de mão-de-obra especializada no setor 

da construção e pela morosidade e complexidade 

associada aos processos de aprovação das 

operações urbanísticas necessárias à fase de 

construção constituem desafios ao 

desenvolvimento do setor habitacional em 

Portugal, não sendo Loures uma exceção. Destes 

custos de contexto, o peso da fiscalidade é 

significativo, sobretudo no que se refere ao atual 

regime de IVA aplicado aos custos de construção, 

sendo este apontado como um dos principais 

entraves à competitividade do setor da 

construção nacional e à captação de novos 

investimentos imobiliários. A persistência de 

situações de desqualificação habitacional no 

território lourense evidencia o significado destes 

desafios, não se assistindo a uma dinâmica de 

reabilitação suficientemente expressiva para 

responder às questões identificadas.  

Por outro lado, a crescente importância que é 

conferida à sustentabilidade, nomeadamente 

aplicada ao setor da construção, quando cruzada 

com a necessidade premente de assegurar uma 

resposta habitacional urgente pode constituir 

uma ameaça, sendo tentador recorrer a soluções 

de rápida execução mas com custos elevados de 

manutenção a longo-prazo (ex: optar por 

materiais e soluções construtivas menos duráveis 

mas mais económicos). Não obstante, a 

oportunidade de adotar novas tecnologias no 

setor da construção que assegurem uma 

operação mais eficiente e com menores custos 

coloca-se como uma questão cada vez mais 

pertinente (ex:  impressão 3D, construção off-

site, IoT para manutenção, …). 

A vertente de Procura: necessidades, 

contratos e acesso financeiro  

Necessidades habitacionais: verifica-se um 

tendencial aumento no número de pedidos de 

habitação social no concelho de Loures, 

resultante em parte da valorização do mercado 

no contexto metropolitano que aumento a 

dificuldade de acesso a uma habitação condigna. 

Segundo testemunhos do Município, muitas 

famílias acabam por não conseguir aceder ao 

mercado habitacional lourense, optando por 

residir em concelhos limítrofes onde as condições 

oferecidas possam ser próximas, mas os valores 

praticados sejam menos elevados. A procura 

habitacional em Loures reflete assim alguma 

diversidade de segmentos populacionais que 

exigem respostas de apoio diferenciadas no 

acesso a habitação, com base nos seus contextos 

específicos - jovens em início de vida profissional, 

jovens casais, comunidades migrantes em 

estabilização, população mais vulnerável. 

Tipologias de contratos: nesta componente 

identifica-se como relevante a oportunidade de 

divergir da opção binária de compra ou 

arrendamento. Neste âmbito, o Município de 

Loures pode ter um papel preponderante através 

da instituição de mecanismos de incentivo à 

existência de contratos habitacionais 

diferenciados: pelo tipo de processo de posse (ex: 

propriedade resolúvel), pelo incentivo ao 

envolvimento de promotores diferenciados (ex:  

cooperativas, associações de moradores, …). A 
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oportunidade de oferecer alternativas 

diferenciadas concede flexibilidade a quem 

procura habitação, a qual é especialmente 

valorizada num contexto de mudança geracional 

com exigências diferenciadas face à oferta 

tradicional. 

Apoio financeiro no acesso à habitação: os 

elementos facilitadores no acesso ao mercado 

habitacional - compra ou arrendamento- são 

relativamente limitados, o que enfatiza a extrema 

relevância da variável “rendimento” no processo 

de acesso a uma habitação condigna. Esta 

perspetiva revela-se como desafio no acesso de 

muitas pessoas e famílias à habitação desejada 

e/ou necessária, mas constitui simultaneamente 

uma oportunidade de equacionar outras variáveis 

como a idade ou a existência de um contrato de 

emprego nesse acesso a uma habitação, por via 

do apoio do Município. Torna-se assim premente o 

desafio de formalizar iniciativas (ou planos) 

municipais de apoio à habitação jovem que 

possam garantir o acesso a habitação a custos 

controlados, que fixem jovens e invertam a 

gradual tendência de envelhecimento do 

concelho. 

Qualidade de vida: o reconhecimento da estreita 

relação entre habitação e qualidade de vida, 

traduz o desafio de assegurar uma oferta que não 

se cinja à oferta de fogos  com condições de 

habitabilidade e valores ajustados aos 

rendimentos das famílias mas inclua o acesso a 

oportunidades económicas, espaços de recreio e 

lazer, acesso a cultura, serviços de proximidade e 

mobilidade (ex: a opção habitacional 

aparentemente acessível pode deixar de o ser por 

acarretar custos elevados decorrentes da 

mobilidade quotidiana laboral). Neste sentido, o 

desafio de assegurar o equilíbrio entre a 

habitação e o acesso às amenidades e serviços 

necessários à existência humana e vivências 

quotidianas revela-se como significativo, sendo 

crucial a qualificação do habitat. Acresce que este 

desafio necessita de ser considerado no momento 

atual, mas também para as gerações vindouras. 
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Figura 14 - Leitura dos desafios e oportunidades das várias etapas do processo de oferta e procura de 

habitação 

 

 

Fonte: EY-Parthenon   



Câmara Municipal de Loures | Estratégia Local de Habitação 

 

EY-Parthenon | 161 

Anexo D: Leitura de macrotendências e análise de casos de estudo 

Macrotendências relevantes no desenho de uma estratégia habitacional  

Integração de macrotendências como fator 

de antecipação do futuro habitacional 

As macrotendências (económicas, sociais, 

ambientais, tecnológicas, humanas, …) e a 

interpenetração das transformações mundiais 

influenciam de forma determinante o setor 

habitacional, sendo essencial a sua leitura para a 

definição de uma estratégia habitacional que 

pretenda responder aos problemas do presente 

e, em simultâneo, antecipar-se aos desafios do 

futuro. Neste sentido, impõe-se a sistematização 

das principais macrotendências com influência no 

tema habitacional, que foram abordadas em três 

dimensões: uma relacionada sobretudo com a 

dimensão física de transformação, outra com 

dimensão sobretudo imaterial de transformação 

e uma última relacionada com a dimensão social 

e humana. 

Macrotendências relacionadas com a 

dimensão física dos temas habitacionais  

Na primeira dimensão, foram consideradas as 

macrotendências relacionadas com (i) o ambiente 

e as alterações climáticas, (ii) a crescente 

digitalização da generalidade dos setores, (iii) a 

relação das cidades com a economia da partilha, 

(iv) o reequilíbrio dos ciclos de crescimento 

urbano. 

Estas macrotendências demonstram uma 

crescente relevância das questões de 

sustentabilidade e eficiência das construções, 

 

 

21 United Nations Environment Programme (2020). 
2020 Global Status Report for Buildings and 
Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and 

bem como com o crescente cuidado com o 

ordenamento do território e equilíbrio de gestão 

de recursos naturais e construídos. 

Paralelamente, demonstram como a utilização de 

um conjunto de novas tecnologias permite tornar 

os espaços domésticos cada vez mais inteligentes 

e a sua concretização mais rápida e com menor 

impacto ambiental. A reutilização e partilha de 

materiais e espaços é um tópico cada vez mais 

relevante na abordagem do setor habitacional, 

abrindo a novas possibilidades de carácter menos 

tradicional e mais experimental. 

(i) Ambiente e alterações climáticas 

As alterações climáticas que se têm acentuado 

nas últimas décadas têm impactos relevantes no 

setor da habitação. 

Considerando que o setor da construção contribui 

para aproximadamente 38% das emissões 

mundiais de CO221 , é cada vez mais exigida a 

incorporação de práticas ambientalmente 

sustentáveis no desenvolvimento urbano e nas 

construções. A crescente consciência ambiental 

tem densificado e aprofundado a regulamentação 

sobre a eficiência energética ou a economia 

circular de forma a incentivar opções construtivas 

e imobiliárias mais ecológicas e energeticamente 

eficientes, priorizando edifícios de baixo carbono 

e elevada eficiência energética.  

O compromisso dos ODS2030 tem reforçado 

estas tendências, sendo crescente o surgimento 

Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi. 
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de novas estratégias e requisitos aplicáveis a 

habitações e às infraestruturas que lhes estão 

associados. 

(ii) Digitalização 

As inovações tecnológicas têm oferecido ao setor 

da construção novos modelos de conceção e 

gestão (ex: BIM- Building Information Modeling), 

execução (ex: offsite, blockchain), a maioria dos 

quais impactando na eficiência dos processos e na 

eficiência das  próprias construções.  

A crescente introdução de materiais inovadores, 

muitos dos quais mais sustentáveis, bem como de 

novas soluções construtivas e tecnológicas, tem 

permitido melhores desempenhos das 

construções ao longo da sua vida útil.  

Anunciam-se mudanças radicais nos métodos 

tradicionais de construção assentes no 

desenvolvimento e fabricação no local, ganhando 

força a aplicação de novas técnicas de base 

industrial desenvolvidas fora dos sítios de 

construção (offsite) e a impressão 3D. As 

vantagens destes processos são múltiplas, 

incluindo maior qualidade, menor risco e maior 

velocidade, conjugadas com uma melhor relação 

custo-benefício, maior consistência e margem 

adicional de personalização de ofertas. 

Simultaneamente, as tecnologias digitais 

permitem o armazenamento e troca de dados que 

por sua vez fortalece as empresas construtoras, 

capacitando-as com níveis de transparência mais 

elevados, maior agilidade e gestão mais eficiente 

de toda a atividade (do estaleiro às componentes 

mais administrativas). O destaque vai para as 

tecnologias de blockchain, antecipando-se que 

estas façam cada vez mais parte da cadeia de 

fornecedores da construção para a ligação em 

rede através da “Internet das Coisas” (IoT), 

potenciando a interoperabilidade dos 

equipamentos e sensores no local de construção.  

(iii) Cidades e economia da partilha  

A aplicação de modelos de colaboração e partilha 

de recursos à habitação, com ajustamentos 

relacionados com maior ou menor tradição de 

partilha nos países em que se implantam, tem 

vindo a ganhar relevância, associando-se a um 

conjunto de benefícios relacionados com a 

partilha de serviços e espaços, com formulação 

de micro comunidades, algumas intergeracionais, 

outras relacionadas pelos ciclos de vida (jovens 

estudantes, etc). Esta partilha geralmente associa 

a sustentabilidade (redução do espaço necessário 

para o mesmo número de pessoas/famílias, uma 

vez que não se multiplicam espaços domésticos 

menos privados) com a redução de custos 

associados à habitação e aos serviços 

quotidianos. 

(iv) Reequilíbrio dos ciclos de crescimento 

urbano 

A revitalização económico-social associada à 

dinâmica de regeneração física, tem vindo a 

ganhar relevância nos últimos anos. Os reflexos 

da pressão imobiliária nos ciclos de esvaziamento 

da função residencial (e nas sequentes políticas 

de reativação da sua função residencial), e o 

crescente relevo da inclusão social no 

desenvolvimento das áreas e espaços 

comunitários são fatores que têm sido cada vez 

mais reconhecidos como cruciais em estratégias 

de atuação habitacional. 

Macrotendências relacionadas com a 

dimensão imaterial dos temas 

habitacionais  

Numa dimensão mais transversal e imaterial que, 

embora seja menos diretamente relacionável com 

a habitação, acaba por influenciar de forma 
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determinante este setor, foram consideradas as 

macrotendências relacionadas com (i) a crise 

sanitária e económica gerada pela atual 

pandemia, (ii) a transformação do emprego, (iii) a 

tecnologia e digitalização e a (iv) a transformação 

das cadeias de valor. 

Embora as consequências da crise sanitária e 

económica que atravessamos ainda sejam 

incertas, importa refletir sobre as potenciais 

transformações para a habitação (espaço 

doméstico, mas também habitat). Paralelamente 

as alterações do emprego que se têm vindo a 

afirmar sugerem a possibilidade de desarticular a 

localização do emprego com a residência, abrindo 

a novas opções residenciais em particular dos 

grupos de profissionais que podem aceder ao 

trabalho remoto. A tecnologia, digitalização e 

transformação de cadeias de valor e de 

abastecimento surgem como fatores relevantes 

para as decisões residenciais da população, 

gerando uma maior consciência da necessidade 

de assegurar proximidade entre consumo e 

origem dos consumidores. 

(i) Crise sanitária e económica mundial gerada 

pela atual pandemia  

A crise económica relacionada com a mais 

recente pandemia está a ter um impacto 

significativo no rendimento das famílias, com 

particular incidência nas famílias mais vulneráveis 

e na população mais jovem que tenta iniciar a sua 

vida adulta e independente. Mas, para além dos 

impactos económicos, esta crise veio também 

questionar e abrir a outras possibilidades de viver 

em sociedade. A escala de proximidade associada 

ao “bairro” ou às unidades de vizinhança foi 

redescoberta, num processo de revalorização. O 

acesso a amenidades de recreio e lazer foi 

reconsiderado, bem como a utilização do espaço 

público.  

De uma forma geral, a forma como se perceciona 

a vida em comunidade poderá sofrer alterações, o 

que poderá ter um efeito ainda incerto na forma 

como são idealizados os espaços domésticos e as 

exigências da população face às suas 

características, habitat em que se enquadra e 

localizações. 

(ii) Transformação do emprego 

A prática do trabalho remoto em larga escala 

representa uma revolução na relação do lugar de 

residência e o lugar do trabalho. Na perspetiva do 

mercado imobiliário, com a generalização do 

trabalho remoto em muitas profissões (que já 

estaria a ser posto em prática, mas cuja utilização 

foi acelerada e intensificada pela atual pandemia), 

os espaços físicos empresariais poderão ser 

repensados, impactando eventualmente a 

procura de ativos imobiliários em espaços 

urbanos centrais e os valores de mercado. As 

transformações nos modelos de emprego estão 

também associadas à reconfiguração de 

necessidades do sistema de mobilidade e das 

infraestruturas gerais 

Paralelamente, as novas competências exigidas 

aos trabalhadores remetem para uma 

especialização mais aprofundada, que pode exigir 

a relocalização de determinadas funções de 

forma a canalizar da forma mais eficiente 

recursos humanos adequados às exigências 

empresariais/ setoriais. 

(iii) Tecnologia e digitalização 

Os avanços tecnológicos têm vindo a impactar 

fortemente as políticas de habitação através dos 

avanços ao nível da mobilidade e transportes, das 

infraestruturas, dos meios de comunicação ou 

mesmo da energia, o que tem permitido pensar 

soluções habitacionais de maior rapidez de 

execução, de maior sustentabilidade e de maior 
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ajustamento às realidades locais. 

Por outro lado, a integração da tecnologia na 

produção tem permitido avançar na 

reponderação das métricas económicas 

tradicionalmente usadas (PIB, inflação), situação 

relevante na análise das populações e da sua 

capacidade de acesso a uma habitação condigna. 

(iv) Transformação das cadeias de valor 

As cadeias de valor e de abastecimento nos 

diferentes setores têm vindo a sofrer mudanças 

com implicações na logística, planeamento e 

abastecimento dos lugares mais populosos. As 

transformações têm impactado a gestão do 

equilíbrio entre os centros urbanos e as zonas 

mais rurais ao nível da rede de acessibilidades e 

do ordenamento do território, especialmente em 

localizações residenciais.  

As relações das bacias de alimentação com as 

áreas metropolitanas têm vindo a reunir cada vez 

mais preocupação, procurando-se bacias cada vez 

mais sustentáveis e locais, com impacto no 

acesso, consumo e autoprodução dos residentes. 

Macrotendências relacionadas com a 

dimensão social e humana dos temas 

habitacionais  

Por último, numa dimensão sobretudo social, 

foram abordadas as seguintes macrotendências: 

(i) Participação ativa da comunidade na estratégia 

do espaço comum e (ii) transformações das 

exigências habitacionais (e não só) das novas 

gerações (mudanças geracionais) 

(i) Participação ativa da comunidade na 

estratégia do espaço comum 

Tendencialmente, e por todo o mundo, verifica-se 

uma crescente convocação à participação 

comunitária na resolução de problemas comuns 

como a habitação ou o desenvolvimento urbano. 

Os processos participados têm sido aplicados em 

situações de revitalização de bairros 

habitacionais, estando muitas vezes associados a 

objetivos de redução da criminalidade ou à 

criação de maior sentido comunitário. Estas 

estratégias de envolvimento e participação da 

população têm beneficiado da utilização de 

instrumentos tecnológicos que facilitam atuações 

conjuntas e participadas. Estas estratégias têm 

sido aplicadas também na consolidação de 

relações institucionais entre o Estado, empresas e 

potenciais investidores nas diversas escalas, 

sobretudo em processos de desenvolvimento e 

regeneração urbana. 

(ii) Mudanças geracionais 

As mudanças geracionais acarretam 

transformações nas exigências e expetativas dos 

modelos de habitar. Nesta ótica, as expectativas 

das gerações mais jovens em relação à habitação 

tendem a diferir das gerações anteriores, quer em 

termos de funcionalidades, quer em termos 

estéticos, de conforto, temporais e acesso 

financeiro.  

A crise financeira de 2008 e a atual crise 

pandémica e económica geraram um ambiente 

pouco auspicioso para o início da vida profissional 

da geração mais jovem, que se vê numa situação 

complexa entre as dificuldades do mercado de 

trabalho e do mercado imobiliário. De facto, no 

mundo ocidental as dificuldades no acesso à 

habitação são cada vez menos restritas aos 

tradicionais segmentos populacionais mais 

vulneráveis, abrangendo as gerações mais jovens 

e as famílias mais recentes. Por outro lado, a 

diferenciação do modelo de habitat e não apenas 

o alojamento em si, é encarado como fator 

relevante de competitividade dos territórios. 
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Tendências que marcam o perfil da procura do mercado habitacional pelos 

diferentes ciclos de vida e faixas etárias 

As dinâmicas demográficas e familiares têm 

impacto direto no mercado habitacional de 

qualquer território: trajetórias como o aumento 

da taxa de divórcios, a diminuição da natalidade e 

o aumento da esperança média de vida impactam 

a dimensão dos agregados familiares (redução do 

número de habitantes por fogo) e alteram a 

interação entre a oferta e a procura do mercado. 

Assim, importa analisar as características dos 

diferentes segmentos populacionais por ciclo de 

vida – jovens adultos, seniores, famílias- e 

compreender as necessidades contemporâneas 

destes grupos de forma a assegurar que a ELH de 

Loures incorpora os instrumentos e mecanismos 

necessários (e possíveis) de captação e fixação 

de segmentos populacionais diversificados, em 

particular dos mais jovens. (Figura 15).  

Seniores 

O envelhecimento populacional é um fator cuja 

persistência pode colocar em causa 

sustentabilidade demográfica. Em Loures, e 

segundo o INE, a proporção de famílias clássicas 

unipessoais seniores face à globalidade dos 

agregados familiares tem vindo a aumentar (6,2% 

em 2001 para 8,7% em 2011) e, perante a atual 

estrutura etária portuguesa, prevê-se que esta 

trajetória persista. 

Os dados censitários permitem afirmar que uma 

parte significativa da população idosa coabita 

com outros idosos (em casal sem filhos, ou em 

alojamentos coletivos) ou reside só. O ciclo de 

vida coincidente com a aposentação da sua 

 

 

22 Century 21, I Observatório do Mercado da Habitação 

atividade económica principal traz consigo uma 

redução dos rendimentos que, por sua vez, se faz 

sentir nos encargos com a habitação, que se 

tornam mais pesados.  

Para a população sénior, aos desafios de acesso 

ao mercado habitacional, acrescem os desafios 

associados à deterioração do estado de saúde 

(perdas cognitivas e funcionais), nomeadamente 

a nível de mobilidade, de cuidados próprios e da 

capacidade de desempenhar atividades 

domésticas. Nesse sentido, uma ELH beneficia da 

integração destes fatores para promover a 

adaptação das condições da habitação às 

necessidades deste segmento e, assim, 

assegurar maior segurança e independência. O 

fator da localização residencial e as limitações na 

mobilidade deste grupo populacional podem 

constituir fatores preocupantes de isolamento. 

Acresce que a população sénior tende a priorizar 

as redes de proximidade relacionadas com a 

família e amigos de longa data, que asseguram 

muitas vezes o apoio extra necessário a um 

sénior residente só. Neste sentido importa, no 

âmbito da ELH, integrar mecanismos que 

minimizem a quebra destas relações de apoio. 

Relativamente às ambições e preferências 

habitacionais, uma parte da faixa etária mais alta 

(11,3% inquérito da Century 2122) pretende viver 

numa habitação menor para facilitar a 

manutenção da casa e a permitir uma redução de 

custos. No entanto, as dificuldades na transição, 

nomeadamente de acesso ao mercado, 

desincentivam a população sénior a procurar 

Portugal (2018). 
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opções mais adequadas à dimensão do agregado 

e a disponibilizar as suas habitações no mercado 

para famílias em crescimento. Nesse sentido, 

importa refletir sobre o papel do Município como 

facilitador da transição, permitindo assim 

dinamizar o mercado e ajustar a oferta às 

necessidades reais de cada segmento 

populacional, em consonância com o ciclo de 

vida.  

Famílias 

A evolução da constituição das famílias impacta 

diretamente o equilíbrio entre a oferta e a 

procura do mercado habitacional. O crescimento 

do número de famílias e a redução da sua 

dimensão (atualmente de 2,6 pessoas) são 

trajetórias notórias a nível nacional. 

Em Portugal, as famílias23 são maioritariamente 

proprietárias de habitação e, por isso, uma parte 

significativa das suas despesas está relacionada 

com os encargos de aquisição, o que se traduz 

num contexto de imobilidade financeira. 

Recentemente, verifica-se alguma preferência 

pelo modelo de arrendamento por parte das 

novas famílias (2015-19, Eurostat), por esta ser 

uma solução financeiramente mais acessível. 

Em Portugal, a procura por habitação pelo 

segmento das famílias está muitas vezes 

relacionada com o aumento das exigências (ex: 

mudança para apartamento ou zona melhor com 

escolas e centros desportivos) ou com a 

alteração da estrutura familiar (ex: necessidades 

de uma habitação de maior dimensão). 

Adicionalmente, verifica-se uma inclinação por 

 

 

23 Para efeitos desta análise consideram-se 
genericamente “famílias” as “famílias com 
dependentes”. 

parte deste segmento para procurar casas em 

zonas periféricas. Assim, a posição de Loures 

face a Lisboa representa uma oportunidade para 

captar famílias jovens e inverter tendências 

demográficas, potenciando o rejuvenescimento 

da população de Loures. 

Jovens adultos 

Uma parte significativa dos jovens adultos 

portugueses vive em casa dos pais (40,7% 

segundo estudo da Century 2124) e, dos 

emancipados, a maioria vive em casas 

arrendadas, não sendo financeiramente 

independentes (52,7%24), o que se justifica em 

parte pelos rendimentos médios disponíveis 

baixos associados a valores elevados do mercado 

de arrendamento habitacional. 

Os jovens portugueses ambicionam sair de casa 

dos progenitores por diversas razões: o desejo de 

iniciarem o seu projeto de vida, o desejo de 

começarem a viver de forma independente, ou 

para principiarem uma vida em casal. Muitos dos 

jovens portugueses optam pelo modelo de 

arrendamento na primeira fase da emancipação, 

tendo, no entanto, a expectativa de ter uma casa 

própria no futuro. 

Relativamente à expetativa sobre as condições 

habitacionais, os jovens portugueses priorizam a 

qualidade da habitação e as questões de 

sustentabilidade como a eficiência energética. 

Adicionalmente, verifica-se a ambição de viver 

nas cidades onde já residem. Contrariamente ao 

que acontece com os jovens noutros países 

desenvolvidos, nomeadamente em capitais 

24 AAVV, II Observatório do mercado da habitação em Portugal 
| os desafios dos jovens no acesso à habitação, Century 21, 
2019 
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europeias, o grau de aceitação dos portugueses 

de opções alternativas como o coliving é ainda 

baixo, revelando um certo conservadorismo da 

juventude nacional. 

É ainda de assinalar que, apesar do interesse 

generalizado dos jovens em candidatarem-se a 

programas de acesso à habitação, existe um 

desconhecimento generalizado sobre as 

especificidades (e até designações) dos 

programas e instrumentos públicos existentes e 

disponíveis para responder aos seus desafios 

habitacionais. 

Ao longo da etapa de diagnóstico, e em particular 

nos momentos de auscultação, tornou-se 

evidente o desafio crescente que o mercado 

habitacional de Loures atravessa na fixação da 

população mais jovem. Dada a relevância do 

tema associado ao grupo populacional mais 

jovem optou-se por analisar mais 

detalhadamente este segmento, desagregando 

por faixas etárias: 18-24 anos; 25-29 anos; 30-

34 anos. Esta desagregação pressupõe que o 

contexto, características e expectativas de um 

jovem estudante à procura de casa (18-24 anos) 

são diferentes dos de um jovem trabalhador (25-

29 anos), por exemplo, pelo que importa 

considerar estas diferenças para a construção de 

uma estratégia habitacional que incluam estes 

segmentos populacionais na sua plenitude 

(Figura 16).  
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Figura 15 – Análise qualitativa da procura por segmentos populacionais por ciclo de vida 

 

Nota: jovens e seniores sem dependentes 
Fonte: EY-Parthenon com base em estatísticas do INE (MTSSS/GEP, Quadros de pessoal; Censos 2011) e do Eurostat, e nos estudos: da 
Century 21 “II Observatório do mercado da habitação em portugal | os desafios dos jovens no acesso à habitação” (2019); da Fundação 
Calouste Gulbenkian “Habitação Própria em Portugal numa Perspetiva Intergeracional; do Joint Center for Housing Studies of Harvard 
University “Projections & Implications for housing a growing population: older househoulds 2015-2035)” (2016); do IRHU “Desafios e 
Mudanças” (2015) 
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Figura 16 – Análise qualitativa da procura habitacional da população mais jovem, por grupos etários 

 

Fonte: EY-Parthenon 2020, com base em: AAVV, “II Observatório do mercado da habitação em Portugal | os desafios dos jovens no acesso à 
habitação”, Century 21, 2019; AAVV, “Habitação Própria em Portugal numa Perspetiva Intergeracional”, Fundação Calouste Gulbenkian, 
2019; AAVV, “Desafios e Mudanças”, IRHU, 2015 

(i) Grupo etário: 18-24 anos 

Na faixa etária mais jovem, entre os 18 e os 24 

anos, geralmente identificados como Geração Z, 

uma parte significativa dos portugueses estuda e 

vive com os pais. 

Os jovens estudantes portugueses à procura de 

casa revelam a preferência por uma habitação 

funcional para uma estadia de curta duração, 

dando-se muitas vezes o caso de estarem à 

procura de habitação na cidade onde estudam, 

quando esta não coincide com a localização da 

habitação do agregado familiar de origem. Os 

principais desafios com que esta faixa etária se 

depara são dois: a dependência financeira, uma 

vez que muitos destes jovens ainda não possuem 

rendimentos próprios; e a falta de oferta de 

habitação de curta ou média duração a custos 

moderados. 

Apesar do segmento jovem global (dos 18 aos 34 

anos) ser pouco recetivo a soluções habitacionais 

alternativas, esta faixa etária é, das três que o 

segmento integra, a mais recetiva a soluções 

alternativas como a habitação partilhada com 

amigos ou colegas. 

(ii) Grupo etário: 25-29 anos 

Das três faixas etárias analisadas, é nesta 

intermédia que começa a ser notória a vontade 

de emancipação. Os Millennials portugueses mais 

novos, atualmente com idades entre os 25 e os 

29 anos, são maioritariamente trabalhadores e 

não vivem em casa dos pais. Todavia, dos jovens 

emancipados muitos ainda são financeiramente 

dependentes das famílias de origem. 

Em início de carreira, os níveis salariais médio-

baixos são um desafio nos processos de 

arrendamento ou adquisição de habitação, 

traduzindo-se em encargos muitas vezes 

incomportáveis. O panorama nacional do 
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mercado de trabalho tem incitado muitos jovens 

portugueses a recorrer a mercados de emprego 

estrangeiro em busca de salários mais elevados, 

pelo que esta faixa etária revela uma maior 

apetência para viver fora da própria cidade ou do 

país. 

Adicionalmente, estudos de referência revelam 

que, nesta faixa etária, os jovens portugueses 

mostram-se particularmente interessados em 

programas de acesso à habitação, o que poderá 

justificar-se pelo desejo de independência 

habitacional associado a uma realidade de baixos 

rendimentos para cobrir os encargos. 

(iii) Grupo etário: 30-34 anos 

Os jovens portugueses com idades entre os 30 e 

os 34 anos, também pertencentes à geração 

Millennial, estão maioritariamente emancipados 

(18,8% vivem em casa da família, segundo a 

Century 2125) e revelam uma maior 

independência financeira. Contudo, os custos 

com habitação continuam a representar uma 

fatia significativa das despesas deste grupo 

populacional. 

A geração Millennial encontra-se bastante focada 

nas questões habitacionais, sendo que para cada 

um destes segmentos, pelo menos 51% dos 

jovens dedicaria as suas economias à habitação, 

seja na aquisição de casa própria, seja na 

aquisição de uma habitação melhor, seja com o 

objetivo de investir no mercado imobiliário. 

Por fim, relativamente a ambições e preferências 

com a habitação, os jovens portugueses com 

idades entre os 30 e os 34 anos manifestam uma 

eleição por casa própria e priorizam a construção 

de uma vida em casal. Destaca-se igualmente a 

predisposição para viver no meio rural, bem 

como a valorização de espaços como terraço e 

garagem, indiciando um nível de exigência 

superior no que respeita à qualidade de vida. 

Nesta ótica, este poderá ser um grupo alvo a 

captar e fixar na charneira rural de Loures. 

  

 

 

25 AAVV, II Observatório do mercado da habitação em Portugal | Os desafios dos jovens no acesso à habitação, Century 21, 2019 
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Análise de soluções e princípios de intervenção nacionais e internacionais que 

respondem a desafios identificados em Loures 

A concentração de população nas áreas 

metropolitanas e nos grandes centros urbanos 

tem estado tradicionalmente relacionada com o 

acesso a um conjunto mais alargado de 

oportunidades e de sistemas mais densos de 

socialização, relevantes para o desenvolvimento 

económico local. Não obstante, a oferta de 

habitação de qualidade e acessível a todos os 

segmentos continua a traduzir-se num desafio 

relevante em muitos países europeus e, mesmo, 

por todo o mundo. Em muitos casos, a 

valorização do mercado habitacional não 

acompanha a evolução dos rendimentos da 

população, tornando-se desproporcional. A esta 

situação, acrescem as carências no âmbito da 

habitação de cariz social, refletindo-se em 

dificuldades significativas no acesso à habitação 

condigna por parte de muitas famílias.  

Nesta ótica, e considerando os desafios 

identificados na presente ELH para o território de 

Loures, foi realizada uma análise de casos de 

estudo recorrendo a projetos internacionais já 

implementados orientados para respostas do 

setor habitacional. Esta análise tem como 

objetivo, através de experiências inovadoras e 

casos de boas práticas, potenciar a reflexão 

sobre soluções estratégicas a definir para a 

realidade de Loures. 

A leitura dos casos de estudo estrutura-se em 3 

dimensões e abordagens (Figura 17): 

► Dimensões temáticas - oferta e qualidade 

de habitação, situações de vulnerabilidade, e 

coesão e inclusão;  

► Abordagens estratégicas - eficiência na 

utilização dos recursos (terrenos, imóveis), 

oferta de flexibilidade, e modelos centrados 

na cooperação.  

As três dimensões temáticas analisadas 

Oferta de habitação: o desajuste entre a procura 

e a oferta do mercado habitacional é um dos 

grandes desafios de Loures, com sinais efetivos 

de dificuldade de acesso ao mercado 

habitacional. Nesse sentido, é crucial dar suporte 

ao aumento da oferta de habitação. Os casos de 

estudo selecionados ilustram soluções de reforço 

da capacitação da oferta habitacional através da 

promoção de novas soluções de arrendamento 

junto de investidores, do fomento da eficiência 

na identificação e gestão de espaços de 

oportunidade, e da disponibilização de recursos 

(ex: materiais de construção).  

Situações de vulnerabilidade: as situações de 

cariz social com desafios habitacionais (PSSA, 

habitação precária) exigem uma resposta 

urgente, especialmente devido à crise sanitária. 

Os exemplos apresentados revelam como a 

reabilitação de espaços devolutos, o 

envolvimento de diferentes intervenientes da 

comunidade e o fomento do empreendedorismo 

social podem representar vetores de atuação 

inovadores para dar resposta às necessidades 

habitacionais das comunidades mais vulneráveis. 
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Figura 17 – Esquema global da abordagem de análise dos casos de estudo internacional 

 

Fonte: EY-Parthenon 

 

Coesão e inclusão: a oferta de qualidade de vida 

de um território dependerá do modelo de habitat, 

sendo este central para a coesão e coerência de 

um local, para o desenvolvimento sustentável do 

mercado habitacional e para fomento da criação 

de comunidades saudáveis. Foram selecionados 

três casos que apresentam soluções inovadoras 

capazes de promover a diversidade e inclusão 

através de modelos habitacionais diferenciados e 

acessíveis: cohousing (habitação com serviços e 

espaços partilhados) e cooperativas. A oferta 

habitacional pautada pela qualidade revela-se 

particularmente importante para dinamização de 

núcleos consolidados desertificados e para 

regeneração de áreas degradadas e/ou 

informais. 

As três abordagens estratégicas analisadas 

Eficiência na utilização dos recursos: o conceito 

de aproveitamento de recursos (terrenos, 

imóveis, materiais, …) é abordado por três casos 

de estudo diferentes (Agência de 

Desenvolvimento Territorial, Banco de Materiais 

da CM Porto, Projeto Inovação Vila franca) e 

pode representar uma oportunidade para o 

Município de Loures aumentar a oferta 

habitacional e de promover a inclusão social (ex: 

no aproveitamento de terrenos em desuso, na 

imposição de critérios a aplicar nos projetos a 

serem aprovados nestes locais que beneficiem 

famílias com rendimentos baixos, famílias 

unipessoais, imigrantes, …). 
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Oferta de flexibilidade: a mobilização eficiente 

dos programas e instrumentos públicos 

disponíveis por parte do Município de Loures para 

oferecer maior flexibilidade aos seus residentes, 

é relevante na facilitação do acesso ao mercado 

habitacional. Os casos de estudo selecionados 

(More than Housing, Cohousing Quayside, Help to 

Buy) podem orientar o Município de Loures na 

promoção de alternativas flexíveis possibilitadas 

por modelos habitacionais diferenciados e apoio 

financeiros e incentivos capazes de conceder 

maior segurança e estabilidade aos seus 

residentes e para rejuvenescimento da população 

(apoio a jovens com constrangimentos 

financeiros perante as opções existentes no 

mercado). 

Modelos centrados na cooperação: os casos de 

estudo do modelo de construção Build-to-rent, do 

BIP/ZIP da CM de Lisboa e o projeto que resolveu 

as situações de precariedade do bairro de 

Lonford na Irlanda são exemplos de como a 

cooperação e articulação entre diferentes atores 

(municípios, construtoras, privados, entidades 

bancárias, investidores, instituições sociais, 

associações de habitação) pode ser a chave de 

sucesso de projetos e iniciativas relacionadas 

com a habitação. O Município de Loures pode 

tirar partido das valências, conhecimento 

acumulado e experiências de cada área para 

maior sucesso dos programas e medidas capazes 

de dar resposta aos desafios decorrentes da 

complexificação deste mercado no município.  

Um modelo de governança orientado para a 

colaboração pode permitir ao Município de 

Loures catalisar a identificação de novas 

oportunidades que, para além de resolverem 

problemáticas habitacionais, podem gerar 

emprego. O envolvimento do município em 

projetos habitacionais privados pode revelar-se 

uma porta estratégica para aumentar o bem-

estar de toda a população (ex: cedência de 

terrenos com condicionantes associadas à oferta 

de habitação acessível e habitação social). 

Não obstante estas abordagens criativas e 

inovadoras, importa promover o debate sobre 

desafios estruturais relacionados com a aquisição 

de terrenos e com os custos de financiamento e 

construção. Para responder a estes desafios, o 

Município de Loures detém um papel crucial de 

promotor e facilitador, nomeadamente na 

minimização dos aspetos burocráticos, na criação 

de incentivos fiscais ou isenções para os atores 

privados, no envolvimento de entidades que 

possam contribuir com tecnologias emergentes 

de construção (ex: impressão 3D) e na formação 

necessária ao desenvolvimento de competências.  
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Quadro 25 – Análise de casos de estudo de projetos internacionais  
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Fonte: EY-Parthenon, 2020 
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Anexo E: Enquadramento da resposta habitacional de iniciativa pública

O enquadramento legislativo de uma atuação pública concertada de resposta aos 

desafios habitacionais 

A Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, 

de 3 de setembro) foi aprovada em 2019 e tem 

como objetivo central criar as condições e 

mecanismos para assegurar o direito 

constitucional a uma habitação: “Todos têm 

direito à habitação, para si e para a sua família, 

independentemente da ascendência ou origem 

étnica, sexo, língua, território de origem, 

nacionalidade, religião, crença, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, género, orientação sexual, idade, 

deficiência ou condição de saúde.”  

Enquanto Lei fundamental de resposta aos 

desafios habitacionais do país, estabelece como 

primeiro princípio geral que cabe ao Estado ser o 

garante do direito à habitação, sendo o  

responsável por “programar e executar uma 

política de habitação integrada nos instrumentos 

de gestão territorial que garantam a existência de 

uma rede adequada de transportes e de 

equipamento social” e também de promover o uso 

efetivo “das habitações devolutas de propriedade 

pública” e o “incentivo do uso efetivo de 

habitações devolutas de propriedade privada.” 

A LBH estabelece ainda 4 conjuntos de 

instrumentos de política de habitação: i) medidas 

de promoção e gestão da habitação pública; ii) 

medidas tributárias e política fiscal; iii) medidas de 

apoio financeiro e subsidiação; iv) medidas 

 

 

26 O DL n.º 81/2020, de 2 de outubro inicia o “processo 
de regulamentação e implementação da LBH, no que 
abrange, ao abrigo do artigo 67.º da LBH, a adaptação 
dos programas de política pública de habitação criados 

legislativas e de regulação. Estas materializam-se 

de formas diversas, por exemplo através da 

disponibilização de imóveis para programas 

habitacionais públicos, pela criação de apoios e 

subsídios para os cidadãos sem condições para 

aceder ao mercado de habitação privado, ou pelo 

estabelecimento de regras de proteção em 

situações de despejo. Adicionalmente, assinala-se 

a valorização do habitat na garantia do direito à 

habitação, que inclui a criação de condições de 

integração social, a existência de espaços e 

equipamentos de utilização coletiva, e a 

valorização dos recursos naturais. 

Através desta Lei de Bases, torna-se evidente o 

papel central que o Estado tem na promoção do 

acesso à habitação, pese embora se aguarde 

ainda a sua regulamentação26. De facto, é 

atribuído ao Estado a apresentação da política 

nacional de habitação a qual “concretiza as 

tarefas e responsabilidades do Estado em matéria 

de direito à habitação e articula -se com as 

grandes opções plurianuais do plano e com os 

Orçamentos do Estado”. Esta política dará origem 

ao Programa Nacional de Habitação elaborada e 

aprovada pelo Governo, que a concretiza. 

Anualmente será monitorizado através do 

Relatório Anual da Habitação (ver Caixa 1).  

 

 

ao abrigo da NGPH, bem como da orgânica do Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.).” 
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Caixa 1 – Lei de Bases da Habitação: Política Nacional de Habitação, Programa Nacional de Habitação e 

Relatório Anual 

 

Fonte: Lei 83/2019, pode ser consultada em https://dre.pt/home/-/dre/124392055/details/maximized 

Este recente enquadramento legislativo dos 

desafios habitacionais esclarece também que o 

Estado tem o dever de assegurar os meios 

necessários para garantir o desenvolvimento das 

políticas locais de habitação. 

As políticas de habitação são programadas e 

executadas ao nível das autarquias e Regiões 

Autónomas, no âmbito das suas atribuições e 

competências. Não obstante, a LBH esclarece que 

“O Estado assegura dotações públicas adequadas 

à concretização da política nacional de habitação 

e garante, nos termos da lei, os meios necessários 

à prossecução das políticas regionais e locais de 

habitação, no quadro das respetivas atribuições e 

competências.” 

A Nova Geração de Políticas de Habitação 

(NGPH), anterior à LBH, mas que para ela 

converge,  estabelecida através da RCM n.º 50-

A/2018, de 2 de maio, tem por missão assegurar 

o acesso de todos a uma habitação adequada e 

criar as condições para que a reabilitação do 

edificado e a reabilitação se tornem formas de 

intervenção predominantes.  

A NGPH define quatro objetivos principais: 

► dar resposta às famílias que vivem em 

situação de grave carência habitacional; 

► garantir o acesso à habitação a todos os que 

não têm resposta por via do mercado; 
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► criar condições para que a reabilitação seja a 

principal forma de intervenção ao nível do 

edificado e do desenvolvimento urbano; 

► promover a inclusão social e territorial e as 

oportunidades de escolha habitacionais. 

São estes objetivos que enquadram os 

instrumentos de execução da NGPH e também os 

programas públicos que de seguida se analisam. 
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Um conjunto de instrumentos e programas públicos existentes e disponíveis para 

responder aos desafios habitacionais 

No âmbito da resposta pública aos desafios 

habitacionais nacionais reconhecidos,  

identifica-se um conjunto de instrumentos e 

programas públicos disponíveis que se reparte, de 

forma genérica, por três tipologias (Figura 18):  

► Apoio ao arrendamento: de forma a garantir 

a maior transparência e acessibilidade do 

mercado de arrendamento habitacional, com 

rendas ajustadas aos rendimentos das 

famílias; 

► Reabilitação: como resposta a carências 

habitacionais, a condições habitacionais 

indignas e a necessidades de valorização do 

habitat e, para além disso, as operações de 

reabilitação detêm o potencial para 

dinamizar o mercado de arrendamento; 

► Aquisição, construção, autopromoção: para 

assegurar uma oferta habitacional ajustada 

às necessidades (e capacidades) através de 

operações compatibilizadas com os 

instrumentos de gestão do território. 

Trata-se de um conjunto de instrumentos e 

programas muito diversificado, quer nas suas 

várias dimensões (regularidade, beneficiários, 

coordenação…) quer nas dotações orçamentais 

associadas. Geralmente, os apoios são 

concedidos às famílias, com especial proteção de 

grupos populacionais de maior vulnerabilidade 

(deficiência, dependentes a cargo, etc). Refira-se 

ainda o predomínio de instrumento e programas 

que incidem sobre as questões de arrendamento.  

Descrevem-se no Anexo F e Anexo G, os vários 

instrumentos e programas públicos, embora seja 

sempre aconselhável consultar informação do 

IHRU, uma vez que muitos destes programas são 

revistos com alguma regularidade nos últimos 

anos. 
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Figura 18 – Instrumentos e programas públicos disponíveis com três tipologias de soluções apoiadas 

 
Fonte: Portal da Habitação 

Notas: 1) Não estão incluídos os Programas de apoio à pessoa em situação de sem-abrigo "Housing First" e Habitação Partilhada, integrados 

na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo;  

2) Sendo o Programa Bairros Saudáveis mais orientado para a oferta de qualidade de vida em termos globais, mas considerado nesta análise 

por ser um contributo relevante a para a qualidade habitacional dos residentes.  
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Anexo F: Instrumentos e programas públicos disponíveis
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Anexo G: Aprofundamento do Programa de Arrendamento Acessível (PAA) 

Objetivos do Programa  

► Contribuir para uma maior segurança, 

estabilidade e atratividade do 

arrendamento habitacional (do lado da 

oferta e da procura); 

► Incentivar a manutenção das habitações 

em condições adequadas do ponto de 

vista da segurança, salubridade e 

conforto; 

► Promover o equilíbrio entre o setor do 

arrendamento e a habitação própria; 

► Apostar na captação da oferta 

habitacional para arrendamento 

facilitando a transição entre regimes de 

ocupação; 

► Acessibilidade no arrendamento para 

alojamento estudantil; 

► Otimização da utilização do parque 

habitacional, mediante a possibilidade de 

integração no programa de partes de 

uma habitação, incluindo habitações que 

sejam de residência permanente dos 

proprietários em subocupação, 

promovendo a convivência 

intergeracional e o complemento dos 

rendimentos dos proprietários.  

Âmbito 

► Contratos de arrendamento habitacional 

de prédios urbanos, de partes de prédios 

urbanos, de partes urbanas de prédios 

mistos e de frações autónomas de 

entidades públicas ou privadas; 

► Contratos de arrendamento para 

subarrendamento habitacional de 

prédios urbanos, de partes de prédios 

urbanos, de partes urbanas de prédios 

mistos e de frações autónomas, cujo 

arrendatário seja o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 

(IHRU, I. P.); 

► Contratos de subarrendamento 

habitacional de prédios urbanos, de 

partes de prédios urbanos, de partes 

urbanas de prédios mistos e de frações 

autónomas, cujo senhorio seja o IHRU, I. 

P. 

Entidade gestora: O IHRU, I. P. 

Prioridade: dar resposta às novas necessidades 

habitacionais (populações com rendimentos 

intermédios, que não conseguem atualmente 

aceder a uma habitação adequada no mercado 

sem que isso implique uma sobrecarga excessiva 

sobre o orçamento familiar).  

Arrendatários elegíveis: 

► 1 indivíduo - rendimento máximo 

admitido é de 35.000€ brutos anuais. 

Agregado habitacional de 2 pessoas - 

deve ter um rendimento inferior a 

45.000€. A partir daí por cada pessoa 

extra que integre o agregado, soma-se 

5.000€ brutos anuais (incluindo 

menores ou dependentes); 

► Estudantes mesmo que não possuam 

rendimentos próprios, desde que o 

pagamento da renda seja assegurado 

por pessoa com rendimentos.  

Prazos contratuais: Residência permanente, com 

um prazo mínimo de 5 anos; Residência 
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temporária de estudantes universitários do ensino 

superior, com um prazo mínimo de 9 meses. 

Modalidades: Podem ser disponibilizadas duas 

modalidades de alojamento:  

► "Habitação" - uma casa ou um 

apartamento; 

► "Parte de Habitação “- um quarto, com 

direito de utilização das instalações 

sanitárias, da cozinha, da sala e de 

acesso ao exterior. 

Valores de referência para rendas acessíveis:  

► Limite específico em que a renda deve 

ser pelo menos 20% inferior ao Valor de 

Referência do Preço de Renda(1) (VRPR) 

aplicável a cada alojamento; 

► O preço de renda mensal deve 

corresponder a uma taxa de esforço 

que se situe no intervalo entre 15 % e 

35 % do Rendimento Médio Mensal do 

Agregado (RMM= rendimento anual do 

Agregado Habitacional/12). 

Destinatários: Qualquer pessoa individual ou 

coletiva, pública ou privada, pode inscrever 

alojamentos na plataforma eletrónica do PAA, 

desde que os mesmos cumpram os limites de 

renda e as condições mínimas de segurança, 

salubridade e conforto estabelecidas. 

Vantagens Fiscais: Confere isenção de IRS ou 

IRC para as rendas dos contratos celebrados no 

seu âmbito. 

Obrigação de contratação de seguros que 

contemplem as seguintes garantias: 

Indemnização por falta de pagamento da renda (a 

contratar pelo senhorio); Indemnização por 

quebra involuntária de rendimentos dos 

arrendatários (a contratar pelos arrendatários); 

Indemnização por danos no locado (a contratar 

pelos arrendatários - pode ser substituído por 

uma caução até 2 meses de renda, apresentando 

um justificativo). 

Compatibilidade de programas municipais: 

Solicitação ao IHRU da verificação da 

compatibilidade de programas municipais, 

regulados pelas suas disposições próprias, com 

o Programa de Arrendamento Acessível, 

beneficiando assim das mesmas vantagens 

fiscais. 
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Iniciativas municipais no âmbito do PAA  

 

Gráfico 45. Exemplos (não exaustivo) de iniciativas municipais no âmbito do PAA 

 

Fonte: EY-Parthenon 

Gráfico 46. Comparação entre as iniciativas municipais criadas 

 

 

Fonte: EY-Parthenon 

Notas: (1) Aplicável apenas nos contratos cuja duração seja superior a 5 anos. 
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Câmara Municipal de Lisboa 

 

Tipo de modelo Atribuição de habitação com renda acessível, num modelo de contrato de 

concessão que garante a intervenção do Município na manutenção do 

contrato e o concessionário obriga-se e à execução ou e/ou a exploração 

do projeto e da obra(1) 

Papel das partes 
Município: Disponibilizar terrenos/edifícios para construção/reabilitação; 

financiar obras de urbanização gerais; fixar padrões de qualidade e 

promover os concursos públicos necessários e seleção de parceiros 

privados; auditoria e controlo de gestão dos contratos de parceria 

Privados: Elaborar projetos para edifícios e obras de urbanização locais; 

construir/reabilitar de acordo com os projetos aprovados; gerir as 

operações e relação com arrendatários; efetuar a cobrança de rendas 

Benefícios para os 

privados 
Isenção das rendas em sede de IRS ou IRC durante o prazo de duração 

dos contratos 

Valor das rendas 
Valores referentes à atribuição de habitação com renda acessível:  

► T0 e T1 – 150€ (mínimo) – 400/500€ (máximo) 

► T2 – 150€– 600€  

► T3 e T4 – 200€ – 800€ 

Nº de fogos 
Nº de fogos estimado: aproximadamente 6.000 fogos, em 89 edifícios 

Investimento Municipal estimado: 24 mil euros por cada fogo 

reabilitado/construído para arrendamento acessível(2) 

 

Nota:  

(1) Existe ainda um programa de atribuição de subsídio municipal ao arrendamento acessível. 

(2) Números previstos na Proposta do Programa Renda Acessível de Lisboa em abril de 2017.   
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Câmara Municipal do Porto (CMP) 

 

Tipo de modelo 
CMP celebra contratos de arrendamento e promessa de arrendamento 

com privados (através de consulta pública e consoante o preenchimento de 

certos critérios estabelecidos) para subarrendamento a candidatos 

elegíveis e exclusivamente para habitação permanente (através de sorteio) 

Papel das partes 
Município: gerir os concursos com senhorios e arrendatários, celebrar 

contratos de arrendamento e/ou promessa de arrendamento para fins 

habitacionais com os privados e disponibilizar os imóveis arrendados no 

mercado de arrendamento acessível municipal 

Privados: efetuar contratos de arrendamento com a CMP, com expressa 

autorização para subarrendamento aos candidatos sorteados 

Benefícios para os 

privados 
Isenção de IMI durante o período de vigência do respetivo contrato 

Isenção em sede de IRS e de IRC das rendas recebidas durante o prazo de 

duração do contrato (apenas se o prazo do mesmo for superior a 5 anos) 

Valor das rendas 
Arrendamento e promessa de arrendamento: 

► T0 e T1: 480€ 

► T2: 780€ 

► T3 e superiores: 950€ 

Subarrendamento: 

► tem por base a renda fixada para o contrato de arrendamento e a 

aplicação de um subsídio1 sempre que a renda contratada (Rc) for 

superior a 35% do rendimento mensal bruto (RMB) 

 

Nº de fogos 
Nº fogos estimados: disponibilizar 1 000 fogos até 2022 

Investimento Municipal estimado: 4 milhões de euros até 2022 

Nº de fogos disponibilizados até ao momento: 44 fogos 

 

Notas: 

(1) O subsídio (S) é calculado da seguinte forma: S=Rc-0,35xRMB, em que Rc – Renda contratada e RMB – Rendimento mensal bruto do 
agregado. O subsídio não pode exceder 30% da renda contratada e a renda máxima (Rmax) a que um agregado se pode candidatar não pode 
exceder a seguinte: Rmax=0,35/0,7*RMB 
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Câmara Municipal de Matosinhos 

 

Tipo de modelo 
CMM celebra contratos de arrendamento e promessa de arrendamento 

com privados (através de consulta pública e consoante o preenchimento 

de certos critérios estabelecidos) para subarrendamento a candidatos 

elegíveis e exclusivamente para habitação permanente (através de sorteio) 

Papel das partes 
Município: gerir os concursos com senhorios e arrendatários, celebrar 

contratos de arrendamento e/ou promessa de arrendamento para fins 

habitacionais com os privados e disponibilizar os imóveis arrendados no 

mercado de arrendamento acessível municipal 

Privados: efetuar contratos de arrendamento com a CMM, com expressa 

autorização para subarrendamento aos candidatos sorteados 

Benefícios para os 

privados 
Isenção de IMI durante o período de vigência do respetivo contrato 

Isenção em sede de IRS e de IRC das rendas recebidas durante o prazo de 

duração do contrato 

Ambos os benefícios serão aplicados apenas aos contratos cuja duração 

seja superior a 5 anos 

Valor das rendas 
Arrendamento e promessa de arrendamento: 

► calculado com base ponderação entre a averiguação do mercado 

de arrendamento e as regras definidas no PAA 

► é ainda definido um limite máximo de acordo com a tipologia e 

freguesia do imóvel e atribuída uma majoração no caso de 

imóveis mobilados 

Subarrendamento: 

► tem por base a renda fixada para o contrato de arrendamento e a 

aplicação de um subsídio1 sempre que a renda contratada (Rc) for 

superior a 35% do rendimento mensal bruto (RMB) 

Nº de fogos 
Sem informação 

 

Notas: 

(1) O subsídio (S) é calculado da seguinte forma: S=Rc-0,35xRMB, em que Rc – Renda contratada e RMB – Rendimento mensal bruto do 

agregado. O subsídio não pode exceder 30% da renda contratada e a renda máxima (Rmax) a que um agregado se pode candidatar não pode 

exceder a seguinte: Rmax=0,35/0,7*RMB 
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Modelos com foco específico 

 

  
 

Programa Arco-Íris - Câmara Municipal de Gaia 

 

Tipo de modelo 
Programa de incentivo ao mercado social de arrendamento no âmbito de 

uma parceria celebrada com as entidades proprietárias de imóveis, através 

da disponibilização em condições diferenciadas e vantajosas no acesso ao 

mercado de arrendamento a preços abaixo dos praticados no mercado 

normal, reaproveitando prédios inacabados ou devolutos 

Papel das partes 
Município: pré-seleção e a acreditação de todos os beneficiários deste 

programa, após apresentação de candidatura 

Privados: gerir os processos de arrendamento 

Benefícios para os 

privados 
Colocar no mercado os empreendimentos que ficaram sob gestão dos 

privados, em particular da banca, em resultado da falência dos 

empreiteiros, que deixaram de ter condições de pagar as suas 

responsabilidades com a banca 

Valor das rendas 
► As rendas praticadas ao abrigo do Programa Arco-Íris foram 

estabelecidas pelas entidades proprietárias dos imóveis 

abrangidos pelo programa 

► Os preços praticados são 25% inferiores aos do mercado de 

habitação tradicional 

Nº de fogos 
⎯ Nº de fogos disponibilizados: 56 fogos1 

 

Notas: 

(1) De acordo com notícia de julho de 2014 
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Programa Habitação Jovem – Câmara Municipal de Oeiras 

 

Tipo de modelo 
Programa de incentivo à fixação de jovens entre os 18 e os 35 anos no 

concelho de Oeiras. Através desta iniciativa o Município de Oeiras adquire 

fogos no centro histórico, reabilita-os e disponibiliza-os para arrendamento 

a custos controlados a jovens residentes ou trabalhadores no território 

municipal 

A atribuição dos fogos é feita por sorteio entre os candidatos que 

cumpram determinados critérios 

Valor das rendas 
► A renda praticada ao abrigo do Programa Habitação Jovem no 

primeiro ano de contrato corresponde ao valor máximo obtido de 

acordo com o regime da renda condicionada 

► Nos anos subsequentes a renda será atualizada tendo por base o 

coeficiente publicado anualmente pelo INE 

Beneficiários 
► Só são admitidos os candidatos registados no Observatório da 

Habitação que cumpram os seguintes critérios: 

⎯ Estejam em estado de “ativo” até ao dia anterior à data em que 

será realizado o sorteio 

⎯ Tenham menos de 36 anos até ao dia anterior à data em que será 

realizado o sorteio 

⎯ Tenham preferência no arrendamento inserido no programa 

“Habitação Jovem” registada no Observatório 

► Entre outros critérios, não são considerados como pedidos 

“ativos” os candidatos que residam ou trabalhem há menos de 3 

anos no concelho, sejam proprietários de prédio urbano de valor 

patrimonial superior a 25.000 € ou sejam beneficiários de outros 

apoios habitacionais municipais 
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Programa Porta 65 Jovem - Decreto-Lei n.º 308/2007 de 3 de setembro de 2007, e 

alterações e regulamentações subsequentes  

 

Tipo de modelo 
Sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, isolados, 

constituídos em agregados ou em coabitação. Apoia o arrendamento de 

habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda 

como subvenção mensal 

 

Valor das rendas 
► O valor das subvenções é calculado através da localização, valor 

da renda, tipologia, número de dependentes e rendimentos 

referentes ao ano anterior/rendimento bruto do agregado jovem 

► O valor das rendas máximas admitidas é estipulado anualmente 

ao abrigo da Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio 

Beneficiários 
Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos (No caso 

de um casal de jovens, um dos elementos pode ter 36 anos, o outro 

elemento 34 anos, no máximo) que:  

► 1. Sejam titulares de um contrato de arrendamento para 

habitação permanente 

► 2. Não usufruam, cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de 

outra forma de apoio público à habitação 

► 3. Nenhum dos jovens membros do agregado seja proprietário ou 

arrendatário para fins habitacionais de outro prédio ou fração 

habitacional 

► 4. Nenhum dos jovens membros do agregado seja parente ou 

afim do senhorio 

 

  



Câmara Municipal de Loures | Estratégia Local de Habitação 

 

EY-Parthenon | 195 

 

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível, IHRU  

 

Tipo de programa 
O Programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível distingue-se 

dos demais programas apresentados, tendo como objetivo o financiamento 

de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 

anos, que após reabilitação deverão destinar-se predominantemente a fins 

habitacionais.  

Papel das partes 
IHRU: Apoiar, através da concessão de empréstimos, a reabilitação de 

edifícios para fins predominantemente habitacionais. A cargo do IHRU fica 

todo o processo de análise e seleção de candidaturas. 

Privados: efetuar contratos de arrendamento em regime de renda 

condicionada, sendo dada preferência a fogos localizados em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU) 

Benefícios para os 

privados 
O empréstimo pode ascender a 90% do custo da operação 

Maturidade até 15 anos (180 prestações mensais iguais) 

Taxa de juro fixa, durante todo o período de amortização 

6 meses de carência de capital após o termo das obras 

Valor das rendas 
O valor das rendas tem necessariamente de se coadunar com os valores do 

arrendamento acessível ou arrendamento com rendas de valor inferior aos 

limites aplicáveis no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível. 

Nº de fogos 
Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando 

com o apoio financeiro do Banco Europeu de Investimento e do Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa 

  



 

196 | EY-Parthenon  

Estratégia Local de Habitação de Loures  

 

 

 

Relatório - Componente 1.º Direito 
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Anexo H: Estratégia Local de Habitação de Loures (Componente 1º. Direito) 

 

1. Diagnóstico das carências habitacionais ao abrigo do 1.º Direito  

 

Reconhecimento de existência de múltiplas 

condições habitacionais indignas  

O Programa 1.ºDireito foi criado em 2018 para 

dar “apoio público à promoção de soluções 

habitacionais para pessoas que vivem em 

condições habitacionais indignas e que não 

dispõem de capacidade financeira para suportar o 

custo do acesso a uma habitação adequada” (DL 

n.º37/2018, de 4 de junho, com as alterações 

seguintes). Pressupõe a identificação das 

carências habitacionais ao abrigo da condição 

“Viva em condições indignas”, que corresponde a 

4 critérios: Precariedade; Insalubridade e 

insegurança; Sobrelotação; Inadequação. 

Paralelamente, os agregados familiares devem 

enquadrar-se em “situação de carência 

financeira” e ser residentes nacionais (ou 

semelhante) (ver Anexo 1). 

Nesta ótica, a Lista de Pedidos de Habitação é 

um dos elementos se sinalização das carências 

habitacionais no concelho, tendo já sido referida 

a existência de 399 famílias em espera (dados de 

2019). Para além destas situações referenciadas, 

o trabalho do Município tem detetado outros 

casos avulsos dispersos pelo concelho bem como 

ainda as situações específicas – núcleos 

degradados, núcleos precários e pessoas 

vulneráveis. 

Relativamente à situação de carência financeira, 

e com base na informação disponível, surgem 

indícios de que uma considerável percentagem 

da população municipal terá condições de 

elegibilidade no critério da situação de carência 

financeira do Programa 1.º Direito, sobretudo 

num contexto de mercado imobiliário 

significativamente inflacionado como aquele que 

se tem verificado nos anos mais recentes neste 

concelho. Assim, cerca de 72,4% da totalidade 

dos agregados fiscais do município (dados INE, 

2018) cumprem o critério de situação de 

carência financeira do 1.º Direito, i.e., têm 

rendimentos médios mensais abaixo dos 4 IAS.  

Assim, considerando este enquadramento, 

identifica-se no Município de Loures, um 

conjunto de 3.804 agregados familiares em 

carência habitacional (à luz do 1.ºdireito) que 

perfazem 9.517 pessoas, maioritariamente na 

condição de insalubridade e insegurança, das 

quais, 970 famílias se enquadram em situações 

específicas. 

Parque habitacional municipal de 

significativa dimensão 

O parque municipal, composto quer por bairros 

quer por fogos dispersos, abrange 2.653 

alojamentos, dos quais, apesar dos esforços e 

forte investimento da CMLoures em particular 

nos últimos anos, uma parte significativa 

apresenta necessidades de melhoria das suas 

condições. Nesta ótica são sinalizados 1.324 

alojamentos ocupados nestas condições.  

Persistência de situações específicas- 

núcleos precários- e AIRU 

Aquando do Levantamento Nacional das 

Necessidades de Realojamento de 2017 

realizado pelo IHRU, foi realizada a identificação 

de 122 núcleos localizados no concelho de 

Loures, correspondentes a 2.673 agregados 

familiares. O levantamento realizado pelo 

Município nesse âmbito considerou as 

necessidades de realojamento para os núcleos 
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considerados como Áreas Insuscetíveis de 

Reconversão Urbanística (AIRU) existentes no 

concelho de Loures. O referido levantamento 

identificou como predominante o número de 

situações sinalizadas se refere à categoria de 

núcleos precários (67% das famílias e 69% dos 

fogos), enquanto 2% do total das famílias e dos 

fogos indicados se caracterizam como famílias 

em precariedade no concelho de Loures, sendo o 

restante classificado com núcleo degradado. 

Apesar do trabalho que o Município tem 

desenvolvido, bem como do apoio que tem dado, 

persiste a necessidade de solucionar estas 

situações, identificando-se, à luz das definições 

1.ºDireito, 850 famílias em núcleos precários 

(cerca de 2.151 pessoas) e um conjunto de 200 

famílias proprietárias que residem há 20 anos ou 

mais anos em AIRU, em comprovadas situações 

de riscos naturais como risco de erosão ou zonas 

ameaçadas pelas cheias, que conduz a um 

ordenamento onde não é possível manter as 

edificações (condição de insalubridade e 

insegurança). 

Um conjunto de agregados familiares 

dispersos pelo concelho em condições 

indignas 

O trabalho que o Município tem desenvolvido nas 

suas diversas competências, permite referir a 

existência de um conjunto alargado de famílias 

que residem em condições indignas dispersas 

pelo concelho, algumas das quais constam da 

lista de pedidos de habitação. Muitas destas 

situações referem-se a proprietários das suas 

residências que habitam em condições indignas, 

em insalubridade e insegurança. Neste sentido, 

sinalizam-se e 1.256 famílias nestas condições, 

as quais perfazem cerca de 3.178 pessoas. 

Existência de património habitacional de 

outras entidades com condições indignas 

Existe no território municipal um conjunto de 

famílias que residem em condições indignas, 

algumas inseridas em património de potenciais 

entidades beneficiárias (3.º setor, instituições 

publicas com objeto social/habitacional). Assim, 

considerando que o 1.º Direito integra estas 

situações nas suas definições, o Município 

procedeu ao contacto com algumas destas 

entidades. Destes contactos resultou a 

identificação de um conjunto de famílias 

residentes em condições indignas em património 

habitacional do Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social, I.P., as quais são consideradas 

como carências no âmbito do presente 

documento – 54 alojamentos ocupados. 

Persistência de um conjunto de situações 

específicas: pessoas vulneráveis 

Considerando a definição constante no DL 

n.º37/2018, art. 10º com as alterações 

seguintes, os grupos populacionais que nele se 

enquadram são as pessoas em situação de sem-

abrigo e as vítimas de violência doméstica. 

Como referido anteriormente, estão reportados 

no concelho, em 2019, 88 pessoas em situação 

de sem-abrigo e 182 casos de violência 

doméstica reportados. Existindo um conjunto de 

estruturas e instituições que procuram dar 

resposta a estas situações (de escala nacional, 

regional e municipal), importa considerar 

enquanto pessoas vulneráveis que carecem de 

uma resposta habitacional apenas uma 

percentagem destes casos. Desta forma, são 

sinalizadas 120 famílias enquadráveis em 

pessoas vulneráveis, que correspondem a cerca 

de 197 pessoas. 
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Quadro 26 –Carências habitacionais sinalizadas no Município de Loures, enquadráveis no 1.ºDireito

 

Condição (art5.º) 
Global Dos quais, em situação específica 

N.ºAgreg. 
Familiares 

N.º 
Pessoas 

N.ºAgreg. 
Familiares 

N.º 
Pessoas 

inadequação 216 546 153 387 

insalubridade e insegurança 2.764 6.992 68 172 

precaridade 710 1.689 647 1.530 

sobrelotação 114 290 102 258 

Total de agregados familiares 
sinalizados em carência 
habitacional (1.ºDireito) 

3.804 9.517 970 2.347 

Nota: Inclui o património habitacional municipal em condições indignas bem como o património habitacional ocupado em 
condições indignas pertencente ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. 

Com maior detalhe:  

Condição (art5.º) 
Em situação específica (art.10º, 
11º, 12º) 

N.º Agreg. 
Familiares 

N.º 
Pessoas 

Inadequação - 216 546 

 
- 63 159 

 
Núcleos Precários - Art.º11 153 387 

Insalubridade e 
insegurança 

 2.764 6.992 

 
- 2.696 6.820 

 Núcleos Precários - Art.º11 68 172 

Precaridade  710 1.689 

 
- 63 159 

 Núcleos Precários - Art.º11 527 1.333 

 Pessoas Vulneráveis - Art.º10 120 197 

Sobrelotação  114 290 

 Núcleos Precários - Art.º11 102 258 

 
- 12 32 

Total de agregados familiares sinalizados em carência 
habitacional, no âmbito do 1.ºDireito 

3.804 9.517 

Nota: Inclui o património habitacional municipal em condições indignas bem como o património habitacional ocupado em 
condições indignas pertencente ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.                                                 
Fonte: EY-Parthenon com base em informação da CMLoures, 2021 
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2. Princípios do 1.ºDireito: demonstração do enquadramento da 

ELH Loures nas suas orientações 

 

Matriz de convergência e alinhamento da 

ELH com as estratégias de atuação 

municipal e com os princípios definidos no 

programa 1.ºDireito 

A ELH de Loures - Componente 1.ºDireito teve 

em consideração a integração e convergência 

com os doze princípios do programa 1.º Direito 

definidos no art.3.º do DL n.º 37/2018, com as 

alterações seguintes (Figura 19). 

Por forma a garantir a coerência com as linhas 

estratégicas do desenvolvimento urbano e 

territorial do concelho de Loures, as opções 

constantes na ELH de Loures - Componente 

1.ºDireito foram alinhadas com os objetivos 

estratégicos dos diversos instrumentos, 

iniciativas e programas de gestão territorial 

vigentes no Município.  

A formulação da ELH de Loures - Componente 

1.ºDireito foi sustentada pela especial atenção às 

questões a seguir descritas. Todas as soluções 

mobilizadas pela presente ELH de Loures - 

Componente 1.ºDireito convergem, 

simultaneamente, para os princípios da 

acessibilidade habitacional - através do aumento 

da oferta habitacional-, do planeamento 

estratégico local (em particular na questão das 

AIRU)- através da conciliação com os IGT e 

programação ajustada ao desenvolvimento 

esperado dos munícipes-, da estabilidade- 

assegurando o acesso a uma habitação condigna 

e que cuja taxa de esforço seja ajustada aos 

rendimentos do agregados a que responde - e da 

perequação- através da justa repartição dos 

benefícios e encargos das diversas operações 

urbanísticas implícitas. 

Mitigar os desafios em núcleos precários 

Neste âmbito, a estratégia prevê a melhoria das 

condições indignas de famílias residentes no 

concelho e o realojamento de agregados 

familiares residentes em núcleos de construção 

precária. Para a eliminação de núcleos precários 

(construções abarracadas), a ELH de Loures - 

Componente 1.ºDireito promove a nova 

construção, a aquisição de terrenos para onde 

seja possível efetuar construção de novos fogos, 

e a reabilitação de edificado municipal. 

Refira-se também que as novas construções de 

iniciativa municipal previstas pressupõem uma 

solução ligada ao regime de arrendamento 

apoiado, o que contribui para um aumento deste 

tipo de oferta, atualmente aquém das 

necessidades do concelho. 

Neste âmbito, as soluções estratégicas propostas 

articulam com os princípios da integração social, 

da cooperação, da participação, da reabilitação 

do edificado, e do incentivo ao arrendamento. 

Melhorar as condições habitacionais das 

famílias do concelho e do parque 

habitacional municipal 

Com o objetivo de melhorar a oferta habitacional 

municipal do concelho de Loures, quer ao nível 

do número de habitações disponibilizadas no 

mercado, quer ao nível das condições das 

mesmas, procurou-se privilegiar soluções 

capazes de melhorar as condições habitacionais 

das famílias residentes em Loures, bem como 

das condições do parque habitacional municipal, 

seja pela promoção de operações de reabilitação, 

seja pela promoção de melhorias na eficiência 

energética do edificado, seja ainda pela aquisição 

de terrenos e construção de novos fogos que 
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possam ampliar o alcance da resolução das 

famílias que residem em condições indignas 

neste território. Deste modo, a ELH de Loures - 

Componente 1.ºDireito contribui para a 

revitalização do edificado existente e do espaço 

urbano, de forma articulada com o que têm sido 

as políticas municipais (ex: ARU delimitadas 

desde 2016). 

Entende-se existir convergência das soluções 

propostas com os princípios da integração social, 

da cooperação, da equidade, da acessibilidade e 

da sustentabilidade ambiental. 

Prestar apoio a pessoas vulneráveis na 

resposta a necessidades habitacionais 

A ELH de Loures - Componente 1.ºDireito prevê, 

igualmente, o reforço das respostas existentes 

relacionados com as situações de maior 

vulnerabilidade social – vítimas de violência 

doméstica, pessoas em situação de sem-abrigo – 

através de intervenções que permitam melhorar 

as condições habitacionais desta população, e 

igualmente garantir um acompanhamento social 

continuado ao longo do tempo (nomeadamente 

através de unidades residenciais assistidas que se 

prevê instalar no território). 

O conjunto de soluções da estratégia associado a 

esta questão articula com os princípios da 

equidade, da participação, da reabilitação do 

edificado, do incentivo ao arrendamento, das 

acessibilidades e da sustentabilidade ambiental. 
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Figura 19 – Matriz de convergência dos princípios do Programa 1º Direito na Estratégia Local de Habitação 

 

 

 

Fonte: EY-Parthenon, 2021
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3. Soluções a mobilizar e respetivas prioridades, objetivos e 

metas a alcançar 

 

3.1. Síntese das carências e soluções respetivas, enquadráveis no 

1.ºDireito 

 

A partir das carências sinalizadas no âmbito 

daquilo que são as definições 1.ºDireito, é 

mobilizado um conjunto de soluções 

enquadráveis no referido programa. 

A estratégia delineada propõe um conjunto de 

soluções incidentes sobre 3.804 agregados 

familiares, que serão executadas quer pelo 

Município, como por uma Entidade Beneficiária 

(no âmbito do Artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 

37/2018 e subsequentes alterações) e ainda 

pelos Beneficiários Diretos das operações.  

Ao todo, e em linha com a legislação aplicável ao 

abrigo do 1º Direito, propõe-se a resolução e/ou 

mitigação das carências assinaladas através da 

implementação de uma conjugação de soluções, 

nomeadamente:  

por iniciativa do Município: Aquisição de 

terrenos e construção de um 

empreendimento habitacional em regime de 

habitação de custos controlados - artº28 b); 

Construção de prédios ou empreendimentos 

habitacionais - art.º27 d); Reabilitação de 

frações ou de prédios habitacionais - art.º27 

c); 

por iniciativa dos Beneficiários Diretos: 

Reabilitação de frações e prédios 

habitacionais- i) da alínea c) do art.29º; 

Aquisição ou aquisição e reabilitação de 

habitação -  iii) da alínea a) do art.29º 

por iniciativa do Instituto de Gestão Financeira 

da Segurança Social, I.P., que se constitui 

como Entidade Beneficiária: Reabilitação de 

frações ou de prédios habitacionais - art.º27 

c).  
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Quadro 27. Síntese das carências e soluções respetivas, enquadráveis no 1.ºDireito 

Carências sinalizadas 
Soluções para as carências sinalizadas  

(número de agregados familiares abrangidos) 

Carências sinalizadas 

N.º 
agregados 
familiares 

em carência 
habitacional 

Município Beneficiário Direto 
Entidade 

Beneficiária 

Aquisição de 
terrenos e 
construção 

de um 
empreendim

ento 
habitacional 
em regime 

de habitação 
de custos 

controlados - 
artº28 b) 

Construção 
de prédios ou 
empreendim

entos 
habitacionais 
- art.º27 d) 

Reabilitação 
de frações ou 

de prédios 
habitacionais 
- art.º27 c) 

Reabilitação 
de habitação 
de que sejam 
titulares - ii) 
da alínea a) 
do art.29º 

Aquisição ou 
aquisição e 
reabilitação 
de habitação 
- iii) da alínea 
a) do art.29º 

Reabilitação 
de frações ou 

de prédios 
habitacionais 
- art.º27 c) 

Intervenção no parque 
habitacional municipal 

1.324   1.324    

Realojamento de 
agregados familiares 
residentes em núcleos 
de construção precária 

850 230 620     

Resposta aos 
agregados familiares 
dispersos pelo 
concelho em situação 
de carência financeira 
e com condições 
indignas habitacionais 

1256    1.256   

Resolução de 
agregados familiares 
residentes e 
proprietários em 
AIRU* 

200     200  

Resolução das 
condições indignas do 
património 
habitacional 
pertencente a 
entidades beneficiárias 

54      54 

Apoio a pessoas 
vulneráveis: Pessoas 
em situação de sem-
abrigo e vítimas de 
violência doméstica 

120  100 20    

Total de agregados 
familiares sinalizados 
com carências e 
solucionados pelo 
1.ºDireito 

3.804 

230 720 1.344 1.256 200 54 

3.804 

*A implementação desta solução carece de fundamentação a apresentar à data dos pedidos de financiamento que 

comprove o cumprimento do art.33º do DL n.º37/2018, 4 de junho, assim como a implementação de uma operação 

integrada por zonas específicas a limitar pela autarquia, que assegure a eliminação das habitações localizadas em zonas 

de riscos e consequente proteção da segurança de pessoas e bens. 

Fonte EY-Parthenon, com base em informação da CMLoures, 2021 
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3.2. Intervenção no parque habitacional municipal 

 

Sinalização de condições habitacionais 

indignas do parque habitacional municipal 

O diagnóstico permitiu identificar um parque 

habitacional municipal extenso, composto 2.653 

alojamentos distribuídos pelo território concelhio, 

com maior incidência na UF Camarate, Unhos e 

Apelação (43% do total). A gestão dos 

alojamentos pertencentes ao município tem 

exigido um investimento significativo na sua 

manutenção. 

Apesar do esforço dos últimos anos em torno das 

questões habitacionais, o Município reconhece a 

existência de um conjunto de fogos de sua 

propriedade com condições habitacionais 

indignas, carecendo de intervenção para 

melhorar as suas condições. Neste sentido, 

sinalizam-se seis bairros municipais - CAR de 

Camarate, Parcela 6, Quinta da Vitória, Quinta 

das Mós, Quinta das Pretas, Terraços da Ponte- e 

dois edifícios municipais - Bairro de Santo 

António, Barro- com necessidades de intervenção 

prioritária, atendendo às condições de 

insalubridade e insegurança que colocam em 

risco a saúde dos residentes. 

Para a resolução destas situações prevê-se a 

mobilização da solução de reabilitação de 

frações ou de prédios habitacionais (art.º 27 c). 

As intervenções são promovidas pela Câmara 

Municipal de Loures e a expectativa é a de 

alcançar a melhoria das condições habitacionais 

de 1.324 famílias, através de um investimento 

total de 25,5 milhões de euros, a concretizar até 

ao último trimestre de 2025. 

A recuperação dos edifícios e fogos permitirá 

assegurar melhores condições de habitabilidade, 

nomeadamente de conforto e de salubridade, de 

onde resultará uma maior inclusão social e 

combate à pobreza, bem como uma redução da 

insegurança e marginalidade, pelo aumento de 

satisfação habitacional e residencial, bem como a 

melhoria da eficiência energética pelas soluções 

preconizadas. 
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3.3. Realojamento de agregados familiares residentes em núcleos de 

construção precária 

 

A existência de um conjunto de núcleos precários 

(construções abarracadas) por todo o concelho 

gerou a necessidade de mobilizar soluções de 

realojamento das famílias aí residentes que 

cumpram os 3 critérios cumulativos do 

1.ºDireito. Alguns destes bairros foram 

identificados no levantamento nacional de 2017.  

Para a resolução destas situações prevê-se a 

intervenção municipal através da solução de 

aquisição de terrenos e construção de um 

empreendimento habitacional em regime de 

habitação de custos controlados - artº28 b), 

construindo dois novos bairros habitacionais 

municipais (Bairro Municipal da Quinta da Fonte / 

Quinta Nova, Apelação (Nome provisório do 

Bairro) e Bairro Municipal Terraços da Ponte, 

Fase II, Sacavém (Nome provisório do Bairro), 

ambos localizados na proximidade de bairros 

municipais preexistentes. 

Estas soluções permitem assegurar 230 novos 

fogos destinados a arrendamento apoiado que 

perfazem um investimento global de 

31.700.000€, prevendo-se a sua concretização 

até ao último trimestre de 2025. 

Ainda para resolução desta situação prevê-se a 

intervenção municipal através da solução de 

construção de prédios ou empreendimentos 

habitacionais - artº27 d) construindo quatro 

bairros municipais- Quinta do Galeão, Camarate, 

Montachique, Eixo N/S, Camarate (Nome 

provisório do Bairro) e Zambujal-, em terrenos 

municipais (ou que serão transferidos para o 

Município, sendo constantes do DL n.º82/2020), 

dotados de boas acessibilidades com 

possibilidade de edificabilidade. 

Estas soluções permitem assegurar 620 novos 

fogos destinados a arrendamento apoiado que 

perfazem um investimento global de 

94.910.000€, prevendo-se a sua concretização 

até ao último trimestre de 2025. 
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3.4. Resposta aos agregados familiares dispersos pelo concelho em 

situação de carência financeira e com condições indignas habitacionais 

 

O exercício de diagnóstico evidenciou o desafio 

de uma lista de pedidos de habitação extensa e 

em crescimento (399 em 2019). O 

aprofundamento da análise dos pedidos em 

2019, permitiu identificar a predominância do 

fator económico entre as famílias que efetuaram 

pedidos de habitação. Uma das situações 

identificadas de entre os diversos pedidos é a de 

agregados familiares proprietários com 

habitações degradadas ou em condições 

habitacionais indignas dispersas pelo concelho 

que não têm capacidade financeira de custear a 

reabilitação ou melhoria das condições 

habitacionais do seu alojamento.  

A estas situações acresce que o trabalho que a 

Câmara Municipal tem desenvolvido ao longo dos 

últimos anos permite salientar a existência de um 

conjunto de famílias proprietárias das suas 

residências que habitam em condições indignas, 

estando simultaneamente em situação de 

carência financeira, segundo as definições do 

programa 1.ºDireito, podendo vir a candidatar-se 

enquanto beneficiários diretos para pedido de 

apoio de financiamento de forma a promover a 

solução da sua situação indigna. 

No total, o Município tem a expetativa de que 

poderão candidatar-se a apoio para a solução de 

reabilitação de frações e prédios habitacionais i) 

da alínea c) do art.29º, um conjunto de 1.256 

famílias distribuídas pelas diferentes freguesias 

do concelho. O número de beneficiários diretos 

apresenta-se enquanto previsão de difícil 

confirmação prévia, uma vez que está 

dependente da iniciativa da população abrangida 

pelos critérios definidos, bem como da validação 

das suas candidaturas.  

As intervenções previstas têm um faseamento 

programado até ao final do ano de 2023, 

cumprindo assim, as normas definidas no 

1.ºDireito. 
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3.5. Resolução dos agregados familiares que obedecem às condições 

1.ºdireito, são proprietários e residem há 20 ou mais anos em AIRU 

 

A persistência das áreas insuscetíveis de 

reconversão urbanística (AIRU) no território 

municipal distribuídas por 4 freguesias do 

concelho tem sido uma preocupação do Município 

e, pese embora o seu esforço de resolução, 

persistem enquanto situações onde o interesse 

público recomenda a sua resolução. As AIRU 

correspondem a áreas de génese ilegal 

classificadas como áreas insuscetíveis de 

reconversão urbanística. Estas áreas integram-se 

em áreas de riscos naturais comprovados, 

classificados no PDM como Reserva Agrícola 

Nacional e/ou Reserva Ecológica Nacional, sendo 

que na sua maioria integram o risco de erosão e 

zonas ameaçadas pelas cheias. A classificação e 

qualificação do solo como espaço rural com 

condicionantes muito restritivas que advêm 

destas características torna impeditiva a 

reconversão urbanística destas áreas. Assim, e 

considerando por um lado o interesse público da 

resolução destas situações habitacionais, às 

quais se soma a existência de um conjunto de 

famílias que residem nestas condições há 20 ou 

mais anos, considera-se que muitas não têm 

outra alternativa senão a procura de uma 

alternativa habitacional no concelho. 

Considerando que a ELH irá promover o aumento 

da oferta municipal habitacional, algumas destas 

famílias poderão aceder a essa solução. Ainda 

assim, e considerando a dimensão das 

problemáticas habitacionais no concelho, 

considera-se que 200 destas famílias 

proprietárias e em situação de carência 

financeira se poderão candidatar enquanto 

Beneficiários Diretos para adquirem fogos ou 

adquirem e reabilitam habitações (como 

previsto na alínea iii) da alínea a) do art.29º do 

DL n.º37/2018 de 4 de junho, e alterações 

subsequentes) e assim acederem a apoio para 

solucionar a sua condição indigna. Esta solução 

tem carácter excecional, e considera o interesse 

público inerente à resolução de situações 

insuscetíveis de reconversão urbanística 

associadas a riscos naturais comprovados e a 

necessidade urgente da sua mitigação. 
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3.6. Resolução das condições indignas do património habitacional 

pertencente a entidades beneficiárias 
 

O Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho com as 

alterações seguintes determina, no seu artigo 

26º, poderem os institutos públicos das 

administrações central, regional e local 

constituírem-se como entidades beneficiárias dos 

apoios previstos no programa 1º Direito.  

Com o objetivo de melhorar as condições 

habitacionais das famílias residentes em 

condições de insalubridade e insegurança em 

património habitacional do Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social, I.P, inclui-se 

nesta estratégia a reabilitação de 54 fogos 

localizados no Bairro de Santo António dos 

Cavaleiros (União das Freguesias de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas) nos quais 

residem atualmente 54 agregados familiares em 

regime de sublocação. 

Para a resolução destas situações prevê-se a 

aplicação da solução de reabilitação de frações 

ou de prédios habitacionais (art.º 27 c). As 

intervenções são promovidas pelo Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social, I.P e a 

expectativa é a de melhorar as condições 

habitacionais de 54 famílias, através de um 

investimento total de 1,35 milhões de euros até 

ao último trimestre de 2024. 
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3.7. Apoio a pessoas vulneráveis: Pessoas em situação de sem-abrigo e 

vítimas de violência doméstica 

 

Um território com situações de 

vulnerabilidade social a que urge dar 

resposta 

As pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) e 

as vítimas de violência doméstica constituem-se 

como dois grupos que o Decreto-Lei n.º 37/2018 

e seguintes alterações enquadram como 

situações específicas – pessoas vulneráveis. 

O diagnóstico efetuado evidenciou a existência 

de um conjunto de situações relacionadas com as 

pessoas vulneráveis integradas no território 

municipal a que esta estratégia objetiva 

responder. 

Pessoas em situação de sem-abrigo 

Relativamente às PSSA, os dados de 2019 

reportam um crescimento significativo face a 

2017, totalizando 88 pessoas, maioritariamente 

masculinas em idade ativa avançada (entre os 50 

e os 59 anos) e uma distribuição geográfica 

relativamente homogénea.  

Considerando a existência de um conjunto de 

respostas nacionais, regionais e locais já 

existentes e organizadas, bem como a 

inconstância da presença deste grupo de 

pessoas, o âmbito das respostas necessárias 

considera, não o universo total das situações 

reportadas em 2019, mas aquelas que ainda 

carecem de uma solução concreta, ou seja, para 

70 indivíduos.  

Assim, o reforço da resposta a estas situações 

surge por intervenção municipal e traduz-se na 

solução de reabilitação de frações ou de prédios 

habitacionais (art.º 27 c) de um edifício 

municipal que se encontra na malha urbana de 

São Sebastião de Guerreiros (onde anteriormente 

funcionou a atividade de uma Organização Não 

Governamental para a Pessoa com Deficiência, a 

CREACIL) e que alojará o futuro Centro de 

Acolhimento Temporário de São Sebastião de 

Guerreiros com capacidade de acolhimento de 

20 indivíduos. O reforço da resposta será ainda 

complementado através da iniciativa municipal 

com a mobilização da solução de construção de 

prédios ou empreendimentos habitacionais - 

art.º27 d) destinado a um outro Centro de 

Acolhimento Temporário – Serviço Municipal de 

Proteção Civil num terreno adjacente ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil de Loures, de 

iniciativa municipal, com capacidade para 

acolhimento temporário de até 50 indivíduos. 

É de notar que em ambas as infraestruturas a 

capacidade máxima corresponde a unidades de 

acolhimento transitório (quartos), com 

capacidade de dar uma resposta a diferentes 

indivíduos ou agregados familiares ao longo dos 

anos. 

Vítimas de violência doméstica 

Face à segunda situação de vulnerabilidade que a 

estratégia contempla, o diagnóstico é de um 

território com uma incidência relativamente 

elevada de violência doméstica face à média da 

AML e Portugal, o que conduziu o Município a 

delinear uma estratégia que passa pelo aumento 

da capacidade de resposta municipal para 

situações de emergência temporárias. Não 

obstante, reconhece-se que muitas das situações 

relacionadas com vítimas de violência doméstica 

têm já repostas estruturadas ao nível nacional, 

regional e local, acrescendo ainda as suas regras 

de resolução (muitas passam pela deslocalização 

para outro concelho) e inconstância da sua 

referenciação. 
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Como reforço de respostas ao nível do concelho 

de Loures prevê-se a mobilização da solução de 

construção de prédios ou empreendimentos 

habitacionais - art.º27 d) destinado a Centro de 

Acolhimento Temporário localizado no Bairro 

Portela da Azóia, com capacidade para 50 

pessoas em regime de resposta transitória num 

espaço onde atualmente se localiza um edifício 

municipal desativado em estado de degradação 

acentuada, que terá de ser demolido.  O caráter 

transitório da resposta oferecida por esta 

infraestrutura, determina que ao longo dos anos 

possam ser dadas diferentes respostas a 

diferentes pessoas (ou famílias) não devendo, 

desta forma, a capacidade ser entendida como o 

número máximo de pessoas (ou famílias) que a 

infraestrutura apoiará de forma permanente, 

mas sim como a capacidade máxima relacionada 

com o número de quartos a disponibilizar como 

resposta. 

O reforço de resposta através de 

investimento municipal  

O investimento municipal previsto para 

proporcionar a melhoria das condições 

habitacionais das pessoas vulneráveis, 

promovido totaliza 3.726.000€, a concretizar 

até último trimestre de 2025 (1% em 2022, 11% 

em 2023, 3% em 2024 e 85% em 2025). 
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4. Programação, priorização e investimento associado às soluções 

habitacionais identificadas ao abrigo do programa 1.ºDireito 

4.1. Programação e Priorização das Soluções  

A programação das soluções identificadas tem 

em consideração o tipo de solução prevista no 

Programa 1.º Direito (art. 27º, 28º e 29º do DL 

n.º37/2018, de 4 de junho, com alterações 

seguintes) e o horizonte temporal de 2026. Por 

outro lado, o exercício de programação considera 

também quer o tipo de solução prevista no 

Programa 1.º Direito, quer o prazo de 

implementação de cada medida proposta, 

considerando a sua exequibilidade, cumprindo os 

trâmites procedimentais implícitos. As soluções 

propostas são ambiciosas e integram alguns 

riscos de execução, sobretudo considerando a 

necessidade de desenvolver procedimentos 

administrativos e concursais geralmente morosos 

e complexos, que podem acarretar nalgumas 

situações eventuais litígios. 

Assume-se que esta programação é indicativa, 

podendo ser ajustada consoante o ritmo de 

desenvolvimento da sua efetiva 

operacionalização assim como dos acordos 

operativos implícitos. 

Nesta fase nenhuma das medidas inclui 

mobilização da solução de arrendamento de 

habitações para subarrendamento, aquisição de 

frações ou prédios para destinar a habitação. 

Não obstante, estas soluções poderão vir a ser 

mobilizadas no futuro, caso se venha a verificar 

essa necessidade (eventual alteração à ELH). 

No contexto da programação das soluções que 

compõem a presente ELH, e considerando as 

exigências do Programa 1.ºDireito, foi efetuada a 

sua priorização de acordo com 2 níveis, sendo 1 o 

mais prioritário e 2 o menos prioritário. O racional 

subjacente a esta priorização não deriva 

necessariamente da maior ou menor premência 

da resolução das carências habitacionais 

correspondentes, mas sim do grau de 

complexidade inerente ao arranque das 

operações. Desta forma, o nível 1 corresponde às 

medidas que dependem de forma mais direta do 

Município e que podem avançar de forma mais 

célere, sendo que a prioridade 2 engloba as 

soluções com necessidade de assegurar 

procedimentos prévios mais densos ou 

complexos.  
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Quadro 28. Quadro de programação e priorização das soluções mobilizadas pelo Município e Entidades Beneficiárias ao abrigo do 1.ºDireito, com investimento associado a cada 

solução (em milhares de €)  

Soluções 
2021 (milhares de €) 2022 (milhares de €) 2023 (milhares de €) 2024 (milhares de €) 2025 (milhares de €) Total 

(milhares 
de €) 

Prioridade 

EB M EB M EB M EB M EB M  

Intervenção no parque habitacional municipal  743  1.350  7.215  10.060  6.100 25.468 - 

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais - art.º27 c) 

 743  1.350  7.215  10.060  6.100 25.468 - 

Reabilitação do Bairro CAR de Camarate      1.500  2.160   3.660 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Parcela 6, 
Unhos 

       700  665 1.365 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Quinta da 
Vitória, Portela 

 441         441 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Quinta das 
Mós, Camarate 

       1.700  2.010 3.710 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Quinta das 
Pretas, Prior Velho 

   200  715     915 1 

Reabilitação do Bairro Municipal dos Terraços da 
Ponte, Sacavém 

   1.150  5.000  5.000  3.000 14.150 1 

Reabilitação dos Edifícios Municipais do Bairro de 
Santo António, Camarate 

 302         302 1 

Reabilitação dos Edifícios Municipais do Barro, 
Loures 

       500  425 925 1 

Realojamento de agregados familiares residentes 
em núcleos de construção precária 

   3.100  11.500  31.450  80.560 126.610 - 

Aquisição de terrenos e construção de um 
empreendimento habitacional em regime de 
habitação de custos controlados - artº28 b) 

   3.100  2.700  5.800  20.100 31.700 - 

Construção do Bairro Municipal da Quinta da 
Fonte / Quinta Nova, Apelação (Nome provisório 
do Bairro) 

   2.500  1.000  1.800  7.400 12.700 1 

Construção do Bairro Municipal Terraços da 
Ponte, Fase II, Sacavém (Nome provisório Bairro) 

   600  1.700  4.000  12.700 19.000 1 

Construção de prédios ou empreendimentos 
habitacionais - art.º27 d) 

     8.800  25.650  60.460 94.910 - 

Construção do Bairro Municipal da Quinta do 
Galeão, Camarate 

     400  650  3.000 4.050 1 

Construção do Bairro Municipal de Montachique      900  2.000  6.460 9.360 2 
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Soluções 
2021 (milhares de €) 2022 (milhares de €) 2023 (milhares de €) 2024 (milhares de €) 2025 (milhares de €) Total 

(milhares 
de €) 

Prioridade 

EB M EB M EB M EB M EB M  

Construção do Bairro Municipal do Eixo N/S, 
Camarate (Nome provisório do Bairro) 

     1.500  3.000  11.000 15.500 1 

Construção do Bairro Municipal do Zambujal      6.000  20.000  40.000 66.000 2 

Resolução das condições indignas do 
património habitacional pertencente a 
entidades beneficiárias 

    68  1.282    1.350 - 

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais - art.º27 c) 

    68  1.282    1.350 - 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, I.P. 

    68  1.282    1.350 1 

Apoio a pessoas vulneráveis: Pessoas em 
situação de sem-abrigo e vítimas de violência 
doméstica 

   45  399  130  3.152 3.726 - 

Construção de prédios ou empreendimentos 
habitacionais - art.º27 d) 

       130  3.152 3.282 - 

Centro de Acolhimento Temporário – Bairro 
Portela da Azóia* 

       65  1.502 1.567 1 

Centro de Acolhimento Temporário – Serviço 
Municipal de Proteção Civil (Rua da Carapuça, 
Casal das Lajes - Loures)* 

       65  1.650 1.715 1 

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais - art.º27 c) 

   45  399     444 - 

Centro de Acolhimento Temporário de São 
Sebastião de Guerreiros* 

   45  399     444 1 

Total (milhares de €) 0 743 0 4.495 68 19.114 1.282 41.640 0 89.812 157.154 - 

* O número de agregados familiares indicado nestas soluções corresponde ao número de quartos em unidades residências de resposta transitória a situações de vulnerabilidade 

Fonte: EY-Parthenon, com base em informação da CMLoures, 2021 
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Quadro 29. Quadro de programação e priorização das soluções mobilizadas pelo Município e Entidades Beneficiárias ao abrigo do 1.ºDireito, com número de agregados familiares 

associado a cada solução 

Soluções 
2021 (nº) 2022 (nº) 2023 (nº) 2024 (nº) 2025 (nº) 2026 (nº) Total 

(nº) 
Prioridade 

BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M 

Intervenção no parque habitacional municipal     85     84     464     454     237       1.324 - 

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais - art.º27 c) 

    85     84     464     454     237       1.324 - 

Reabilitação do Bairro CAR de Camarate                 40     51             91 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Parcela 6, 
Unhos 

                      49     47       96 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Quinta da 
Vitória, Portela 

    85                               85 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Quinta das 
Mós, Camarate 

                      96     114       210 1 

Reabilitação do Bairro Municipal da Quinta das 
Pretas, Prior Velho 

          12     44                   56 1 

Reabilitação do Bairro Municipal dos Terraços da 
Ponte, Sacavém 

                380     240     60       680 1 

Reabilitação dos Edifícios Municipais do Bairro de 
Santo António, Camarate 

          72                         72 1 

Reabilitação dos Edifícios Municipais do Barro, 
Loures 

                      18     16       34 1 

Realojamento de agregados familiares residentes 
em núcleos de construção precária 

                0     195     655       850 - 

Aquisição de terrenos e construção de um 
empreendimento habitacional em regime de 
habitação de custos controlados - artº28 b) 

                0     0     230       230 - 

Construção do Bairro Municipal da Quinta da 
Fonte / Quinta Nova, Apelação (Nome provisório 
do Bairro) 

                0     0     80       80 1 

Construção do Bairro Municipal Terraços da 
Ponte, Fase II, Sacavém (Nome provisório Bairro) 

                      0     150       150 1 

Construção de prédios ou empreendimentos 
habitacionais - art.º27 d) 

                      195     425       620 - 

Construção do Bairro Municipal da Quinta do 
Galeão, Camarate 

                            30       30 1 
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Soluções 
2021 (nº) 2022 (nº) 2023 (nº) 2024 (nº) 2025 (nº) 2026 (nº) Total 

(nº) 
Prioridade 

BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M 

Construção do Bairro Municipal de Montachique                       0     70       70 2 

Construção do Bairro Municipal do Eixo N/S, 
Camarate (Nome provisório do Bairro) 

                      30     70       100 1 

Construção do Bairro Municipal do Zambujal                       165     255       420 2 

Resposta aos agregados familiares dispersos 
pelo concelho em situação de carência 
financeira e com condições indignas 
habitacionais 

253     501     502                       1.256 - 

Reabilitação de habitação de que sejam titulares 
- ii) da alínea a) do art.29º 

253     501     502                       1.256 - 

Famílias residentes (em condições indignas e 
com carência financeira) reabilitam as suas 
habitações 

253     501     502                       1.256 1 

Resolução dos agregados familiares residentes 
e proprietários em AIRU 

20     90     90                       200  

Beneficiários diretos adquirem fogos ou 
adquirem e reabilitam habitações (alínea iii) da 
alínea a) do art.29º do DL37/2018) 

20     90     90                       200  

Famílias residentes (em condições indignas e 
com carência financeira) adquirem ou adquirem 
e reabilitam fogos 

20     90     90                       200 1 

Resolução das condições indignas do 
património habitacional pertencente a 
entidades beneficiárias 

              3     51               54 - 

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais - art.º27 c) 

              3     51               54 - 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, I.P. 

              3     51               54 1 

Apoio a pessoas vulneráveis: Pessoas em 
situação de sem-abrigo e vítimas de violência 
doméstica 

                20           100       120 - 

Construção de prédios ou empreendimentos 
habitacionais - art.º27 d) 

                            100       100 - 

Centro de Acolhimento Temporário – Bairro 
Portela da Azóia* 

                            50       50 1 

Centro de Acolhimento Temporário – Serviço 
Municipal de Proteção Civil (Rua da Carapuça, 
Casal das Lajes - Loures)* 

                            50       50 1 
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Soluções 
2021 (nº) 2022 (nº) 2023 (nº) 2024 (nº) 2025 (nº) 2026 (nº) Total 

(nº) 
Prioridade 

BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M BD EB M 

Reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais - art.º27 c) 

                20                   20  

Centro de Acolhimento Temporário de São 
Sebastião de Guerreiros* 

                20                   20 1 

Total (nº) 273 0 85 591 0 84 592 3 484 0 51 649 0 0 992 0 0 0 3.804 - 

* O número de agregados familiares indicado nestas soluções corresponde ao número de quartos em unidades residências de resposta transitória a situações de vulnerabilidade 

Fonte: EY-Parthenon, com base em informação da CMLoures, 2021 
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4.2. Estimativa de investimento associado

No que diz respeito ao investimento implícito nas 

soluções a mobilizar para solucionar as carências 

sinalizadas ao abrigo do 1.ºDireito, foi 

desenvolvida uma estimativa que resulta num 

valor global de investimento de 157,1 milhões de 

euros. Esta estimativa é referente às soluções 

assumidas pelo Município e pelas outras 

Entidades Beneficiárias, não integrando os 

valores de investimento referentes ao apoio 

direto aos candidatos como beneficiários diretos. 

Note-se que se tratam de valores indicativos, 

dependentes em grande parte da profundidade 

das intervenções a realizar e da própria tipologia 

de solução, podendo ser alterados com o 

decorrer dos projetos e operacionalização da 

ELH. 

Tal como evidenciado pelo quadro seguinte, os 

investimentos previstos pelas Entidades 

Beneficiárias e o Município distribuem-se 

percentualmente do seguinte modo (excluindo os 

Beneficiários Diretos): 

Prevê-se que o Município concentre a larga 

maioria do investimento (99% do 

investimento global): 83% do investimento 

realizado através de construção nova (inclui 

casos de aquisição e construção), 17% 

através de soluções de reabilitação; 

Prevê-se que a Entidade Beneficiária concentre 

1% do investimento global: correspondendo 

na sua totalidade à reabilitação de frações 

ou de prédios habitacionais. 

Valores de referência utilizados no cálculo 

das estimativas de investimento 

Os valores de investimento foram calculados 

considerando a experiência do Município, os 

valores de mercado praticados e as orientações 

do programa 1.ºDireito. Na maioria das 

situações, os valores estimados foram acrescidos 

de cerca de 30%, que comportará eventuais 

oscilações de mercado, revisões de preço de 

materiais e/ou mão-de-obra: 

Soluções de construção de novos fogos –  foi 

utilizado como referência o custo/m2 de 

710 €/m2 (custo de referência estabelecido 

pelo art.º 9.º da Portaria n.º65/2019 de 

19/02) , acrescido de 1,10 para  melhoria 

para sistema de certificação ambiental, cf. 

art.º 10.º da Portaria n.º65/2019 de 19/2) 

e IVA (6%). A este valor acresce o valor de 

projeto (considerado enquanto 10% custo 

construção sem IVA) ao qual acresce o IVA à 

base de 23%. Ao custo total estimado das 

intervenções, prevê-se um acréscimo de 

cerca de 30%, que comportará eventuais 

oscilações de mercado, revisões de preço de 

materiais e/ou mão-de-obra. Estas 

intervenções integram diferentes tipologias 

de resposta à diversidade de famílias com 

carências habitacionais no concelho: T1- 75 

fogos; T2- 275 fogos; T3- 450 fogos; T4- 50 

fogos. 

Soluções de reabilitação do parque habitacional 

municipal - Considerando que as 

intervenções previstas são bastante variadas 

(consoante as necessidades e dimensões dos 

fogos), e assumindo os seguintes custos-

padrão de obras de reabilitação /m2:  

o Caixilharias com sombreamento pelo 

exterior (estores) - Calculado com base no 

preço definido na Portaria n.º 303/2019, de 

12/09 – 400 €/m2,  

o Área de caixilharia = 10% ABC (área bruta de 

construção) 
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o Redes de águas e esgotos - Calculado com 

base no preço definido na Portaria n.º 

303/2019, de 12/09 = 15,00 € / m2 área 

bruta construída; 

o Reparação geral do interior - Calculado com 

base no preço definido na Portaria n.º 

303/2019, de 12/09 = 100,00 €/m2; 

o Em diversos casos foi considerado um valor 

inferior, tendo em consideração o custo 

considerado para caixilharias e redes de 

águas e esgotos; 

o Substituição de coberturas com amianto 

(Bairro CAR Camarate) por painel sandwich - 

Calculado com base no preço definido na 

Portaria n.º 303/2019, de 12/09 = 85,00 

€/m2; 

o Reparação de coberturas em terraço, não 

acessíveis (Terraços da Ponte, Quinta das 

Mós) - Calculado com base no preço definido 

na Portaria n.º 303/2019, de 12/09 = 

85,00 €/m2; 

o Exteriores (exceto Bairro CAR Camarate) – 

calculado com base no custo médio para os 

mesmos trabalhos das empreitadas 

realizadas pela AGPH, atualizado – 51,50 

€/m2; 

o IVA = 6%, incluído. 

O investimento previsto considera um valor 

médio de reabilitação de 19.236€/fogo. Este 

valor inclui um acréscimo de cerca de 30%, que 

comportará eventuais oscilações de mercado, 

revisões de preço de materiais e/ou mão-de-

obra. Estas intervenções integram tipologias 

desde o T0 até ao T6, sendo maioritariamente 

correspondentes a T2 e T3. 

Soluções de aquisição de terrenos - A aquisição 

de dois terrenos, um para permitir a 

construção do Bairro Municipal Terraços da 

Ponte, Fase II, Sacavém e outro para a 

construção do Bairro Municipal da Quinta da 

Fonte / Quinta Nova, Apelação teve em 

consideração no primeiro caso, o valor de 

26,94€/m2 e no segundo o valor de 

157€/m2. Estes custos para cálculo tiveram 

por base os valores praticados no mercado, 

atendendo à localização e à capacidade de 

edificação concreta de cada terreno. 

Solução de Reabilitação de conjunto edificado 

para destinar a Centro de Acolhimento 

Temporário de São Sebastião de 

Guerreiros:  

o Custo estimado do projeto estimado de 

45.000€ + IVA, com área bruta de 

construção de 3 espaços edificados de 420 

m2, um custo estimado por m2 para obra de 

remodelação de 900€/m2, com valor 

estimado para empreitada de 378.000€ + 

IVA. A área do logradouro de 1090 m2, com 

custo estimado para obra de remodelação de 

60€/m2, com valor estimado para 

empreitada de 65.400€ + IVA, num total da 

empreitada de 443.400€ + IVA. 

Solução de Construção de Centro de 

Acolhimento Temporário – Bairro Portela 

da Azóia:  

o Foi estimado um custo do projeto de 

65.000€ + IVA, ao qual acresce a demolição 

do armazém existente, no valor de 52.000€ 

+ IVA;  

o Área bruta de construção de edifício previsto 

de acordo com indicações de necessidade 

apresentadas pelo DCSH – 1000 m2 em 2 

pisos; 

o Custo estimado m2 para obra de 

remodelação – 1500€/m2; 

o Valor estimado para empreitada – 

1.500.000€ + IVA; 

o Área do logradouro – 250 m2; 

o Custo estimado para obra de remodelação – 

60€/m2; 

o Valor estimado para empreitada – 15.000€ 

+ IVA. 

Solução de Construção do Centro de 

Acolhimento Temporário – Serviço 
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Municipal de Proteção Civil (Rua da 

Carapuça, Casal das Lajes - Loures): Estima-

se um custo de 1.500€/m2 para a obra, 

sendo que para os arranjos exteriores se 

estima um valor de 50€/m2. Ao custo total 

estimado da intervenção, prevê-se um 

acréscimo de cerca de 30%, que comportará 

eventuais oscilações de mercado, revisões 

de preço de materiais e/ou mão-de-obra. 

Apresenta-se de seguida um quadro resumo dos 

valores de investimento por solução, tendo em 

conta as carências sinalizadas.  

 

Quadro 30. Síntese dos valores de investimento das Entidades Beneficiárias e Município, por carências e 

soluções respetivas, enquadráveis no 1.ºDireito (valores em milhares de €) 

Carências sinalizadas 

Soluções para as carências sinalizadas  
(valores em milhares de €) 

Município 
Entidade 

Beneficiária 

Aquisição de 
terrenos e 

construção de 
um 

empreendimento 
habitacional em 

regime de 
habitação de 

custos 
controlados - 

artº28 b) 

Construção de 
prédios ou 

empreendimento
s habitacionais - 

art.º27 d) 

Reabilitação de 
frações ou de 

prédios 
habitacionais - 

art.º27 c) 

Reabilitação de 
frações ou de 

prédios 
habitacionais - 

art.º27 c) 

Intervenção no parque habitacional municipal   
25.468 

milhares de € 
 

Realojamento de agregados familiares 
residentes em núcleos de construção precária 

31.700 
milhares de € 

94.910  
milhares de € 

  

Resolução das condições indignas do património 
habitacional pertencente a entidades 
beneficiárias 

   
1.350 

milhares de € 

Apoio a pessoas vulneráveis: Pessoas em 
situação de sem-abrigo e vítimas de violência 
doméstica 

 
3.282 

milhares de € 
444 

milhares de € 
 

Investimento total previsto para 2021-26 
(Município e Entidade Beneficiária) 

31.700 98.192 25.912 
1.350 

milhares de € 

155.580 milhares de € 

157.154 milhares de € 

 

Fonte EY-Parthenon, com base em informação da CMLoures, 2021 
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ANEXOS DO RELATÓRIO COMPONENTE 1.º DIREITO 

Anexo 1: Informação metodológica - 1.º Direito  

O Programa 1.º Direito e o desafio das ELH 

O programa foi criado em 2018 para dar “apoio 

público à promoção de soluções habitacionais 

para pessoas que vivem em condições 

habitacionais indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada.” (in 

DLn.º37/2018, de 04/06). 

Partindo da necessidade de diagnosticar as 

situações habitacionais indignas existentes, este 

programa pressupõe a construção da estratégia 

local de habitação do Município (ELH). Esta ELH 

irá enquadrar a validação de todos os apoios 

financeiros a conceder no território municipal no 

âmbito do 1.º Direito.  

A relevância do atual documento é assim 

significativa, servindo de referencial aquando da 

verificação futura da conformidade estratégica 

de todas as candidaturas que vierem a ser 

apresentadas (privados, entidades beneficiárias, 

…) e que visem mobilizar os apoios disponíveis no 

1º Direito para operacionalizar as soluções 

habitacionais eleitas e priorizadas pelo Município. 

Delimitação concetual 

O presente documento está focalizado no 1.º 

Direito – Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação, o qual se regula pelo seguinte 

enquadramento jurídico: 

DL n.º37/2018, de 4 de junho, alterado pelo D.L. 

81/2020, de 2 de outubro; 

Dec. Retificação n.º25/2018, de 2 de agosto; 

Portaria n.º230/2018, de 17 de agosto, alterada 

pela Portaria n.º41/2021, de 22 de 

fevereiro;  

DL n.º 84/2019, de 28 de junho. 

Existe um conjunto de conceitos estabilizados 

nas NGPH, destacando-se: 

“a) «Agregado Habitacional», o conjunto 

constituído pelas pessoas que coabitam em 

economia comum no mesmo local e mantêm 

entre si vínculos de convivência estável e ou de 

dependência, ou que constitua uma unidade de 

convivência na aceção do n.º 2 do artigo 8.º da 

lei de bases da habitação (LBH), aprovada pela 

Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro, excluindo as 

situações previstas no n.º 8 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, na sua 

redação atual;" 

“d) «Deficiência» ou «incapacidade», a situação 

da pessoa com grau de incapacidade permanente 

igual ou superior a 60%, devidamente 

comprovado com atestado médico de 

incapacidade multiuso;” 

“i) «Habitação adequada», a fração ou o prédio 

destinado a habitação apto a satisfazer 

condignamente as necessidades habitacionais de 

uma pessoa ou de um agregado familiar 

determinado, tendo em consideração, 

designadamente, a composição deste, a tipologia 

da habitação e as condições de habitabilidade e 

de segurança da mesma;” 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 37/2018, alterado pelo DL 

n.º81/2020, de 2 de outubro, é enquadrável no 

programa de apoio público de acesso à habitação 
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1.º Direito a pessoa ou o agregado que reúna 

cumulativamente os seguintes requisitos de 

elegibilidade:  

 

Quadro 31. Leitura das condições cumulativas para enquadrar situações no 1.ºDireito 

 

Fonte: EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2019 
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Quadro 32. Definição dos critérios para a identificação das condições indignas 

 

 

 

Fonte: EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2019 
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Quadro 33. Situações específicas – Definição Programa 1.º Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EY-Parthenon, Metodologia para a definição de ELH ao abrigo do Programa 1.º Direito, 2019 

 

  

Pessoas Vulneráveis  

“1 - As entidades referidas nas alíneas a) a d) do artigo 26.º podem pedir financiamento ao abrigo do disposto no 
presente decreto -lei para soluções habitacionais específicas de transição e ou de inserção de pessoas 
especialmente vulneráveis, nomeadamente as pessoas sem abrigo e as vítimas de violência doméstica e os 
requerentes e beneficiários de proteção internacional.  

2 - As soluções habitacionais referidas no número anterior podem ter em conta, entre outras, as especificidades 
inerentes a unidades residenciais destinadas a casas de abrigo que, além das áreas sociais, devem integrar áreas 
habitacionais autónomas que assegurem condições de privacidade e de autonomia às pessoas nelas acolhidas. 

3 — Cabe ao IHRU, I. P., avaliar a compatibilidade técnica e financeira do projeto habitacional para inserção de 
pessoas especialmente vulneráveis com as condições estabelecidas no presente decreto -lei, podendo, para o 
efeito, solicitar a colaboração de outros organismos, como o ISS, I. P., o Gestor Executivo da Estratégia Nacional 
para Integração das Pessoas em Situação de Sem- -Abrigo, a Comissão para a Cidadania, a Igualdade de Género 
(CIG) e o Alto Comissariado para as Migrações, I. P. (ACM, I. P.). “ 

DL n.º37/2018, artigo 10.º, alterado pelo DL n.º81/2020 

Núcleos precários 

“1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, podem beneficiar de apoio para acesso a uma habitação 
adequada as pessoas e os agregados que vivem em construções não licenciadas, acampamentos ou outras formas 
de alojamento precário ou improvisado, mantendo entre si contactos subsumíveis no conceito de relações de 
proximidade e de vizinhança, numa mesma área territorial delimitada nos termos legais como uma Área Urbana de 
Génese Ilegal (AUGI) ou delimitável por configurar um conjunto usualmente designado por «bairro», «núcleo» ou 
«acampamento».” 

DL n.º37/2018, artigo 11.º 

 

Núcleos degradados 

“1 - Têm direito a aceder a uma habitação adequada, através da concessão de financiamento aos proprietários das 
habitações, as pessoas e agregados que residem em áreas urbanas degradadas cujas edificações, pelas suas 
características específicas de vetustez, organização espacial e construção ou de risco, constituem núcleos 
habitacionais com uma identidade própria e diferenciada no espaço urbano, usualmente identificados com 
designações como «ilha», «pátio» ou «vila». 

2 - No caso do número anterior, ainda que não seja o município o proprietário das edificações, as intervenções de 
reabilitação no espaço urbano, caso ocorram, devem ser ativamente acompanhadas por ele, preferencialmente no 
âmbito de operações de reabilitação urbana sistemática, a promover diretamente ou através de uma entidade 
gestora da reabilitação, nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) estabelecido pelo Decreto-
Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual.” 

DL n.º37/2018, artigo 5.º, alínea a) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/483155/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/483155/details/normal?l=1
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Anexo Plano de Ação 
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Anexo I: Indicadores de avaliação e de monitorização 

 

Quadro 34 – Sistema de indicadores (físicos e de resultado) para monitorização e avaliação da ELH de 

Loures 

Fonte: EY-Parthenon, 2021  
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Quadro 35 - Sistema de indicadores de contexto para monitorização de longo-prazo e avaliação da ELH de 

Loures 

 

Fonte: EY-Parthenon com base nos dados do INE – Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 e dados do Município 
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About EY’s Transaction Advisory Services 

 

 

Sobre a EY 

A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, ajudando a criar valor a 
longo prazo para os seus clientes, colaboradores e a sociedade, bem como a gerar confiança 
nos mercados. 

Dotados de informação e de tecnologia, várias equipas da EY, em mais de 150 países, 
asseguram confiança através da auditoria e ajudam os seus clientes a crescer, transformar e 
operar. 

Através de serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transações, estratégia e serviços 
jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar melhores perguntas para encontrar novas 
respostas para as complexas questões que o nosso mundo enfrenta hoje. 

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro da Ernst 
& Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente distinta. A Ernst & 
Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada por garantia, não presta 
serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe e utiliza dados pessoais e uma 
descrição dos direitos que os titulares dos dados têm ao abrigo da legislação de proteção de 
dados estão disponíveis em ey.com/pt_pt/legal-and-privacy. 

As firmas-membro da EY não prestam serviços jurídicos quando tal seja vedado pela 
legislação local. Para mais informação sobre a nossa organização, por favor visite ey.com. 

Sobre a EY-Parthenon 

As equipas da EY-Parthenon trabalham com os clientes para superar a complexidade, 
ajudando-os a repensar os seus ecossistemas, a reformular os seus portefólios e a 
reinventarem-se para um futuro melhor. Com conectividade e escala a nível global, as 
equipas da EY-Parthenon concentram-se na Estratégia Realizada - ajudando os CEOs a 
conceber e estruturar estratégias para melhor gerir os desafios, ao mesmo tempo que 
maximizam as oportunidades enquanto procuram formas de transformar os seus negócios. 
Da ideia à implementação, as equipas da EY-Parthenon ajudam as organizações a construir 
um mundo de negócios melhor, fomentando o valor a longo prazo. EY Parthenon é uma 
marca sob a qual várias firmas-membro da EY em todo o mundo prestam serviços de 
consultoria estratégica. Para mais informações, por favor visite 
https://www.ey.com/pt_pt/strategy. 
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