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S
e há áreas em que o papel do Estado é tão ne-
cessário quanto mal conseguido, a Habitação 
é talvez a principal. Na Educação e na Saúde, 
os serviços públicos vão mostrando resultados 
razoavelmente satisfatórios mas, no acesso 
a uma habitação condigna, a que, segundo a 

nossa Constituição, todos temos direito, a resposta pública 
teima em não passar do programático ao efectivo.

A função social do Estado, de promoção da igualdade, 
tem falhado muito e deixado a (in)definição de uma estra-
tégia nacional quase exclusivamente na mão do mercado. 
Nas últimas décadas, o Estado abandonou as funções de 
promotor e até de regulador. O resultado está à vista, com 
famílias a viverem em habitações indignas, os jovens sem 
acesso à primeira morada, as populações nativas “expulsas” 
dos centros das cidades, as rendas altíssimas e os preços 
das casas numa exorbitante escalada.

O fenómeno é comum a muitos países, mas em Portugal 
tem contornos particularmente preocupantes. Quando 
noutros países o parque habitacional público chega aos 
40% do total, em Portugal fica-se pelos 2%.

É necessário investimento público como forma de com-
bater a transformação do direito à habitação num meca-
nismo de maximização do lucro. Já em 2014, Raquel Rolnik 
encerrava uma longa guerra de seis anos como relatora 
especial da ONU para o Direito à Habitação Adequada, 
com um grito de alerta contra a financeirização do sector.

A ‘bazuca’ europeia é, por isso, uma oportunidade de 
ouro, e o empenho dos municípios nas estratégias locais de 
habitação, uma janela de esperança com vista para o futuro.

DO DIRECTOR
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Porta aberta a ‘bazuca’ 
de 1 251 milhões de euros 

para a habitação
Nos próximos seis anos vai estar em campo a ‘febre da reabilitação’. Setúbal 

e Almada já assinaram acordo e outros municípios preparam-se para isso

Humberto Lameiras  (texto)  Maria João Besugo (fotografia)

A
o longo dos próximos seis anos 
vão ser investidos 1 251 milhões 
de euros em subvenções para 
apoiar o acesso à habitação, é 
o que está na mira do Governo 
com o Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR) para esta área. Uma ‘bazuca’ 
financeira já com acordos assinados entre o 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 
(IHRU) e autarquias no valor 710,6 milhões de 
euros, o que permite já apoiar mais de 15 mil 
famílias. Entre estes municípios, um deles é 
o de Setúbal.

Este era o montante registado até final de 
Fevereiro, e envolve acordos entre o IHRU 
e 25 autarquias, e um outro com a empresa 
municipal de Évora, todos eles ao abrigo do 
1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação. Ou seja, mais de metade das verbas 
do apoio do PRR já tem destino.

Todos os municípios integrados nestes acor-
dos estão a constituir ou já constituíram a sua 
Estratégia Local de Habitação (ELH), a qual 
tem de ser aprovada pelo IHRU. Aliás, esta é 
uma determinação obrigatória que os muni-
cípios têm de cumprir para ter acesso a este 
programa de apoio à habitação direccionado 

a pessoas que “vivem em condições habitacio-
nais indignas e que não dispõem de capacidade 
financeira para suportar o custo do acesso a 
uma habitação adequada”, lê-se no Portal da 
Habitação.

“Cabe ao IHRU verificar a concordância da 
ELH com as regras e os princípios do 1.º Direi-
to, devendo solicitar ao município os escla-
recimentos ou as alterações que se revelem 
necessários para o efeito” a isto acrescenta 
que “a verificação da concordância da ELH com 
os princípios do 1.º Direito é condição prévia 
à aprovação, por parte do IHRU, de quaisquer 

PUBLICIDADE

candidaturas a financiamento”.  
Até ao momento existem cerca de trinta 

ELH já entregues pelos municípios ao IHRU 
a aguardarem a avaliação deste organismo, e 
outras 158 estão em processo de elaboração. 
No Distrito de Setúbal, já assinaram acordos 
com o IHRU os concelhos de Almada, Setúbal e 
Grândola, enquanto casos como Palmela, Alco-
chete, Sines e Montijo, entre outros, no início 
de Março ainda não concluíram o processo.

Segundo números do Ministério das In-
fraestruturas e da Habitação, a nível nacional, 
existem ainda outras 10 ELH validadas, cujos 
acordos com os respectivos municípios deve-
rão ser assinados em breve, elevando para 29 
mil o total das famílias abrangidas.

Quanto ao investimento total aprovado até 
ao final de Fevereiro, dos 710,6 milhões de 
euros, o ministério aponta que 274,5 milhões 
de euros são a fundo perdido e 275,7 milhões 
com recurso a empréstimo bonificado junto 
do IHRU.

Dos acordos já assinados, 57% prevêem ca-
sos de reabilitação, 20% a construção, 22% a 
aquisição - a maioria para reabilitação poste-
rior - e 1% corresponde a arrendamento pelas 
autarquias para subarrendamento. Com Lusa 

Todos os municípios 
integrados nestes 
acordos estão a 
constituir ou já 
constituíram a sua 
Estratégia Local 
de Habitação
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E
m Setúbal vão ser investidos 
22.,8 milhões de euros na rea-
bilitação de fracções ou prédios 
habitacionais, resultante de um 
acordo de colaboração assina-
do entre a Câmara Municipal e 

o Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana (IHRU).

Na calha está a reabilitação do parque ha-
bitacional municipal irá envolver os bairros 
da Bela Vista, Forte da Bela Vista, Alameda 
das Palmeiras, Quinta de Santo António, 
Manteigadas, Afonso Costa, Brejoeira e 20 
de Julho.

O acordo, celebrado a 26 de Fevereiro, de-
fine a programação estratégica das soluções 
a apoiar ao abrigo do 1.º Direito – Programa 
de Apoio ao Acesso à Habitação para 1 543 
agregados, correspondentes a 3 397 pes-
soas que vivem em condições habitacionais 
precárias no concelho e que se encontram 
sinalizadas na Estratégia Local de Habitação 
de Setúbal.

A autarquia vai promover a reabilitação de 
fracções ou de prédios do parque habitacio-

Acordo de 23 
milhões entre 
IHRU e autarquia 
para reabilitar 
oito bairros 
da cidade

nal público, cabendo ao IHRU “a comparti-
cipação, a fundo perdido, de 11.697.429,53 
euros, sendo o restante montante assumido 
pelo orçamento municipal e pela contracção 
de um empréstimo a título bonificado no 
valor de 8.862.363,33 euros, garantido no 
âmbito do acordo ao abrigo do 1.º Direito”, 
referiu a autarquia na altura.

“Optámos por priorizar a reabilitação do 
parque habitacional público em vez de pro-
mover nova construção. Isto porque o ‘1.º 
Direito’, no que respeita ao financiamento, 
reparte em partes iguais o esforço de investi-
mento para reabilitação”, sublinhou então a 
presidente da Câmara Municipal de Setúbal, 
Maria das Dores Meira.

A cerimónia de homologação do acordo de 
colaboração, realizada online, contou com 
a participação do ministro as Infra-estrutu-
ras e da Habitação, Pedro Nuno Santos, da 
secretária de Estado da Habitação, Marina 
Gonçalves, o secretário de Estado da Des-
centralização e da Administração Local, Jor-
ge Botelho, e a presidente do Conselho de 
Administração do IHRU, Isabel Dias.

Vai avançar a reabilitação na Bela 
Vista, Forte da Bela Vista, Alameda 
das Palmeiras, Quinta de Santo 
António, Manteigadas, Afonso
Costa, Brejoeira e 20 de Julho

Humberto Lameiras  (texto) 

A Estratégia Local de Habitação de 
Setúbal, tem identificadas 338 famílias 
em situação de “grave carência 
habitacional e a viverem em condições 
indignas, nalguns casos em barracas 
e noutros em casas sem condições de 
habitabilidade”, identifica a presidente 
da câmara de Setúbal, Maria das Dores 
Meira. Há, ainda, “1035 famílias com 
pedido de habitação validado e que 
aguardam a atribuição de habitação 
municipal por ausência de rendimento 
suficiente para fazer face aos valores 
de rendas praticados, tudo isto sem 
que exista no concelho um mercado 
de arrendamento capaz de responder 
às necessidades”.

Diagnóstico 
338 famílias 
a viverem em 
condições indignas 

Setúbal destina mais de 400 milhões de 
euros para recuperar oito mil habitações

O objectivo é chegar a 2030 com um concelho mais dignificado 
em termos habitacionais e com resposta para quem mais precisa 

Humberto Lameiras  (texto)   Alex Gaspar (fotografia)

A
té 2030 a Câmara de Setúbal 
pretende reabilitar oito mil 
fogos habitacionais, o que vai 
implicar um investimento na or-
dem dos 404 milhões de euros 
a serem co-financiados a 91% 

por programas do Estado e outras entidades 
proprietárias, ficando os restantes 9% na res-
ponsabilidade do município.

São intervenções previstas na Estratégia 
Local de Habitação de Setúbal, documento já 
aprovado pelo Instituto de Habitação e Rea-
bilitação Urbana (IRHU), que define o modelo 
de intervenção do município em matéria de 
política de habitação. Modelo este que “se 
enquadra na visão e objectivos gerais defini-
dos na revisão do Plano Director Municipal, 
nomeadamente a aposta na qualificação do 
concelho e no reforço da coesão social e da 
competitividade territorial”, indica a autarquia.   

A estratégia foi desenhada por uma equipa 
composta por consultores e especialistas ex-
ternos e pelo Grupo de Trabalho do Município, 
e advém da “necessidade de garantir o acesso 
aos apoios concedidos pelo IHRU ao abrigo 
do 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso 
à Habitação”.

Para este trabalho foi “feito um levantamen-
to de todas as carências habitacionais existen-
tes no concelho, devendo o aperfeiçoamento 
deste planeamento estratégico ficar concre-
tizado, posteriormente, na Carta Municipal 
de Habitação que a autarquia vai elaborar, em 
cumprimento da Lei de Bases da Habitação”.

A Estratégia Local de Habitação dá ainda 
prioridade ao alojamento e apoio a pessoas 

sem-abrigo, o que será feito em colabora-
ção com o NPISA – Núcleo de Planeamento 
e Intervenção Sem-Abrigo. Assim, vão ser 
monitorizadas as necessidades quer a nível 
de alojamento, quer em termos sociais e de 
saúde, “de modo a conduzir à integração social 
e autónoma das cerca de 160 pessoas que vi-
vem nestas condições no concelho, de acordo 
com dados de 2018”.

A estratégia de 
habitação dá 
prioridade ao 
alojamento de 
pessoas sem-abrigo
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Executivo sadino aprova reabilitação 
urbana de zonas históricas

Consolidação da cidade passa pela Praça de Touros e Palácio dos Duques 
de Aveiro e inclui acesso a benefícios fiscais 

Humberto Lameiras  (texto)   IAM (foto)

O conjunto urbano circundante à 
Praça de Touros Carlos Relvas, 
em Setúbal, está considerado 
numa proposta de alteração 
de Área de Reabilitação Ur-
bana (ARU) que visa “reforçar 

a reabilitação urbana das zonas históricas e 
consolidadas da cidade e, ao mesmo tempo, 
permitir o acesso a um conjunto de benefícios 
fiscais de incentivo à reabilitação”, assim consi-
dera o documento já aprovada pelo executivo 
municipal. 

Para a autarquia é “inadiável” a necessidade 
de regeneração e revitalização de uma impor-
tante zona de charneira a nascente, confinante 
com o Bairro Salgado, a área envolvente à Pra-
ça de Touros, inserida no Bairro Baptista, bem 
como as antigas quintas Tebaida e Aranguês.

Esta ARU considera também reabilitar e rea-
daptar a praça de touros como equipamento 
municipal, dedicado essencialmente à realiza-

ção de eventos, “numa perspectiva de multiu-
sos, afastando-se cada vez mais da utilização 
exclusiva para espectáculos de tauromaquia”.

Também para Azeitão foi aprovada uma 
proposta de alteração de delimitação da ARU, 
que visa integrar os dois prédios rústicos adja-
centes a nascente do Palácio dos Duques de 
Aveiro, que outrora fizeram parte da proprie-
dade original com jardins, pomares e vinhas.

Defende autarquia que a importância his-
tórica destes imóveis faz com que tenham 
ganho interesse no projecto de reabilitação e 
revitalização do Palácio dos Duques de Aveiro, 
imóvel classificado de interesse público, que 
apresenta uma necessidade emergente de 
intervenção.

A intervenção neste património tem como 
objectivo a reabilitação e readaptação para 
um uso mais compatível com este “majestoso 
e notável” ex-libris de Azeitão, o qual poderá 
passar por um “empreendimento turístico, 

encontrando-se em desenvolvimento estu-
dos e projectos onde as propriedades adja-
centes ganham importância no processo de 
revitalização”.

Reabilitação do 
majestoso e notável 
Palácio dos Duques 
de Aveiro  pode 
passar por um 
empreendimento 
turístico

ESTAMOS A RECRUTAR
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“Existe um 
misto de 
intervenções 
necessárias 
para responder 
a problemas 
complexos 
na habitação”

Carlos Rabaçal, vereador da Câmara de Setúbal, diz 
que a anterior crise económica e a actual, provocada 
pela pandemia, vieram dar mais relevo à falta de 
habitação. A autarquia já tem estratégia de resposta  
Humberto Lameiras  (texto)   

C
onseguir responder à carência 
de habitação para a população 
mais pobre ou entre médio 
e baixo rendimentos é um 
desafio que se coloca à 
Câmara de Setúbal, a par 

de outros municípios, e que obriga a um 
pesado esforço financeiro e uma pensada 
visão de futuro. Com a Estratégia Local 
de Habitação já estruturada e aprovada, 

ENTREVISTA

Setúbal passou a identificar melhor as 
respostas em habitação necessária tanto 
em fogos de renda acessível como de renda 
apoiada, mas existem problemas a gerir. 
Diz o vereador Carlos Rabaçal, responsável 
pelo departamento de Obras Municipais, 
que o parque público de habitação é 
demasiado curto, e no privado há respostas 
diminutas para quem menos rendimentos 
tem. Entretanto, está na calha um pacote 

de acção que envolve 8 mil fogos, entre 
construção e reabilitação, que envolvem 
a autarquia e o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana.         
Que verbas concorrem para efectivar 
a Estratégia Local de Habitação de 
Setúbal, já aprovada pelo Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU)?   
Quando a Câmara de Setúbal fez a Estratégia 

Local de Habitação para o concelho ainda 
não existia o Plano de Recuperação e 
Resiliência [PRR] para a habitação. É 
provável que os fundos do PRR e os do 
IHRU, conjuntamente com a Câmara 
Municipal, consigam cobrir o necessário 
investimento público para resolver o 
problema de habitação, apoiada e acessível, 
em Setúbal. A somar a esse investimento, 
há o do privado, com o qual vamos também 
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tentar conseguir alguma habitação, 
sobretudo para renda acessível integrada 
nas futuras novas urbanizações privadas.
Existe um misto de intervenções necessárias 
para responder a alguns problemas 
complexos na habitação em Setúbal, sem o 
qual não se percebe a estratégia local.
A que problemas complexos se refere?
Na Península de Setúbal há um bloqueio 
habitacional de grande dimensão, um 
problema que, portanto, não é apenas do 
concelho de Setúbal. Verifica-se que na 
Península não há oferta de arrendamento 
ou de venda de habitação para as classes 
mais desfavorecidas, e nem sequer para 
as pessoas com rendimentos médios 
ou baixos. Existe apenas um pequeno 
apontamento em alguns municípios, mas 
em reunião entre os vários municípios 
sobre habitação concluiu-se que existe esse 
bloqueio.
O que contribui para esse bloqueio?
Deve-se ao facto de não haver investimento 
privado na habitação para a classe média ou 
com baixos rendimentos, e também por não 
haver investimento público. Em Portugal 
temos um parque público que representa 
menos de 2% de todo o parque habitacional, 
o que é insignificante. Em países europeus 
onde o parque público é significativo este 
representa entre 5% a 10%, nos países 
onde tem mais significado está nos 20%, e 
onde tem maior relevância está acima dessa 
percentagem.
Com isto, o equilíbrio entre a oferta e a 
procura, e também dos preços, é feito 
nesses países pelo lado da oferta, isto por 
existir um parque público, mas acessível a 
quem tem rendimentos médios ou baixos. 
Em Portugal e, portanto, na Península de 
Setúbal, não há oferta suficiente para as 
pessoas muito pobres, e praticamente 
sem rendimentos, e também para as que 
trabalham e têm rendimentos médios ou 
baixos, mas que não podem nem comprar 
nem arrendar porque os preços são 
incomportáveis.
Acresce que houve um grande investimento 
em reabilitação em muitos municípios do 
País, e também em Setúbal, investimento 
esse que foi apoiado pelo IFFRU 
[Instrumento Financeiro para a Reabilitação 
e Revitalização Urbanas], mas mais de 90% 
resultou em reabilitação para Alojamento 
Local. Neste momento, a maioria do centro 
histórico de Setúbal que foi reabilitado, 
transformou-se em Alojamento Local, e 
este, apesar da crise no sector do turismo, 
não se transferiu para o arrendamento 
clássico, só em casos pontuais, e é caríssimo. 
Os demais aguardam calmamente que a 
crise passe – e a retoma económica vai vir -, 

para renascerem com o turismo, portanto 
não são transferidos para habitação.
Em Setúbal temos ainda outras situações 
que agravam a crise habitacional. Uma delas 
está relacionada com o facto do IHRU, nos 
muitos terrenos que tinha no concelho, ter 
construído, há mais de 30 anos, bairros de 
habitação pública para renda apoiada muito 
além das necessidades da população local 
na época. Isto fez com que viessem para 
Setúbal pessoas de várias zonas do País, 
com problemas de rendimento.
Entretanto, os filhos dessas famílias 
cresceram e organizaram as suas vidas, 
só que com a anterior crise económica e 
agora com a provocada pela covid, tiveram 
de regressar à casa dos pais, e com os seus 
filhos. Isto está a provocar sobrelotação e 
logo, grande pressão sobre a necessidade de 
novas casas em Setúbal para dar resposta a 
estas pessoas.
Outro factor, teoricamente positivo, mas 
com o seu reverso, é que no concelho, 
fruto do processo de desenvolvimento 
gerado nos últimos 12 anos, foram criados 
mais empregos novos; acontece que 
esses trabalhadores não têm habitação 
em Setúbal, e também não a têm nas 
redondezas. Portanto, aumentou a situação 
muito de difícil de habitação no concelho. 
A Estratégia Local de Habitação pretende 
responder a todos esses aspectos.
Está-se a referir a uma estratégia 

desenhada tanto para habitação de 
renda apoiada como de renda acessível?
Os trabalhadores que estão nos novos 
empregos procuram, fundamentalmente, 
habitação de renda acessível. 
É muito positivo existirem novos postos 
de trabalho que geram mais crescimento 
e desenvolvimento económico, mas é 
preciso, e a Estratégia Local de Habitação 
responde a isso também; dar resposta à 
procura de habitação.
Por isso se fala em 8 mil habitações 
em Setúbal, entre fogos a reabilitar e 
construções novas. No caso dos fogos 
a construir estão identificadas duas 
situações, uma está relacionada com os 
terrenos que o IHRU detém na zona da 
Bela Vista ondem, segundo os nossos 
parâmetros urbanísticos, suporta uma 
construção de 4 500 fogos. Esse terreno, 
em espaço já infra-estruturado, comporta 
1 500 fogos de renda acessível. A Câmara 
fez o processo urbanístico e o instituto 
está a fazer os projectos de construção 
desses fogos para ele próprio, construir.
Um passo seguinte é a infra-estruturação 
para a construção dos restantes 3 mil 
fogos, também a serem construídos 
pelo IHRU como de renda acessível. 
Entretanto, se algumas zonas evoluírem 
para construção de fogos de renda 
apoiada, nesse caso será a Câmara a 
construir. Mas, neste momento, o que está 
acordado é a construção pelo instituto dos 
1 500 fogos na Bela Vista.
Portanto, os 8 mil fogos referenciados 
correspondem aos 4 500 fogos, que 
poderão chegar perto dos 5 mil a 
construir, remanescente que será avaliado 
se será de renda acessível ou apoiada, e a 
estes junta-se a reabilitação de cerca de 3 
mil fogos [investimento repartido a 50% 
entre a Câmara e o IHRU].
Entretanto, estamos a trabalhar na 
nossa proposta para o PRR com o fim de 
alargar a construção de fogos para renda 
acessível.
No âmbito do PRR, a Câmara já tem uma 
estimativa de quantos fogos precisa 
de construir e qual o investimento 
necessário?
O PRR pode permitir pagar uma parte dos 
encargos que a Câmara teria relativamente 
a todos estes projectos, é um complemento 
de investimento que nos vai possibilitar 
reabilitar os 13 bairros do concelho de 
Setúbal e, como se foca no programa 1.º 
Direito, pode permitir-nos construir umas 
centenas de fogos habitacionais para renda 
apoiada e assim tentar dar reposta às 
pessoas que vivem em situações precárias, 
como é o caso da Quinta da Parvoíce. 

Vamos ainda conseguir responder à lista 
de pedidos de habitação que temos nos 
serviços municipais, para as famílias mais 
carenciadas.
A necessidade de investimento é de 
muitos milhões, mas neste momento na 
Área Metropolitana de Lisboa [AML] ainda 
estão a ser recebidas as propostas dos 18 
municípios que a compõem. Ainda não 
se sabe qual o valor a distribuir por cada 
município, será consoante as propostas que 
apresentarem, talvez no início de Abril este 
assunto esteja resolvido.      
O programa Porta 65 Jovem está 
incluído na Estratégia Local de 
Habitação. Quais as condições para as 
candidaturas?
As condições continuam a ser as que já 
existem, e estão publicadas. O que acontece 
é que o Estado só faz o que está considerado 
na Estratégia Local de Habitação, portanto 
a inclusão dessa medida na estratégia 
quer dizer que os jovens de Setúbal estão 
integrados na estratégia e podem concorrer 
a essa medida.
Também é neste sentido que se refere 

à Estratégia Local de Habitação como o 
grande chapéu para vários projectos?  
Sim. O IHRU entendeu que sem estratégia 
nada fazia, tanto em Setúbal como 
noutros municípios, e com isso estivemos 
três anos com verba no Orçamento de 
Estado que não se foi buscar porque 
as câmaras não tinham estratégia de 
habitação. Agora já existe, e as condições 
de financiamento para reabilitação é 
apoiada pelo IHRU a 50%, no caso de 
construção é de 30%. 
Com estes apoios, dos mais de trinta 
municípios com Estratégias Locais de 
Habitação já aprovadas pelo IHRU, só 
seis é que assinaram contratos programa, 
entre eles Setúbal. Ou seja, a maioria 
dos municípios não tem capacidade 
de responder com 50% da verba para 
reabilitação, e muito menos com 70% para 
construção. A Câmara de Setúbal encara 
a sua parte para a construção apenas 
através do apoio do PRR, senão também 
não construíamos.
São linhas de apoio que obrigam os 
municípios a terem músculo financeiro 

Na Península 
de Setúbal há 
um bloqueio 
habitacional de 
grande dimensão, 
um problema 
que, não é apenas 
do concelho 
de Setúbal
Carlos Rabaçal

para responderem às necessidades de 
habitação.  
Por isso é que só seis municípios com 
estratégia para habitação concorreram. 
Setúbal, em relação à construção, colocou 
de parte essa hipótese, sendo o IHRU 
a construir para renda acessível, e só 
admitimos vir a construir porque o PRR 
poderá permitir financiamento e termos o 
músculo suficiente para suprimir a diferença 
de investimento.
Como se Enquadra a Estratégia Local de 
Habitação para o concelho na revisão 
do Plano Director Municipal (PDM) de 
Setúbal?
A estratégia local já tem em conta as 
capacidades construtivas e viabilidade em 
termos habitacionais previstas pelo novo 
PDM. Os novos PDM obrigam a definir como 
espaços não urbanos territórios pouco 
urbanizados e que, anteriormente eram 
considerados como urbanizáveis, ora o novo 
PDM de Setúbal inclui uma redução sensível 
da capacidade construtiva no concelho. A 
estratégia tem em conta essa realidade e 
está estruturada nesse sentido.
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Parque habitacional de Palmela 
vai crescer 28 milhões de euros

Município vai adquirir/reabilitar 101 fogos, construir 62 e arrendar 
mais 19 para os  subarrendar. Todos a atribuir em regime 

de renda apoiada a famílias carenciadas

Mário Rui Sobral   (texto)  

A
té final de 2026, Álvaro Balseiro 
Amaro, presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, espera 
entregar mais de 200 chaves de 
fogos sociais. A Estratégia Local de 
Habitação (ELH), aprovada já este 

ano por unanimidade na autarquia e na Assem-
bleia Municipal, vai redimensionar e requalificar 
o parque habitacional camarário e dotá-lo, até, 
de maior eficiência energética.

Os objectivos estão traçados e implicam um 
investimento estimado em 28 milhões de eu-
ros. O município vai “adquirir/reabilitar 101 fogos, 
construir 62 e arrendar mais 19 para os subar-
rendar a preços mais baratos, tendo em vista 
atribuí-los em regime de renda apoiada a famílias 
identificadas que se encontram em situação de 
maior carência”, começa por realçar o autarca.

As metas a atingir não se ficam, porém, por aí. 
É que, além disso, e ao abrigo da ELH, o muni-
cípio já iniciou a operação de reabilitação de “13 
fogos do actual parque habitacional municipal” 
e aponta ainda à “construção de 16 habitações 
destinadas a pessoas idosas ou portadoras de 
deficiência, promovida pelo 3.º sector [ou seja, 
as IPSS vão poder construir lares de acolhimento, 
entre outros]”, bem como ao “apoio a 44 bene-
ficiários directos candidatos ao Programa 1.º 
Direito e à construção de 14 fogos destinados a 
arrendamento acessível”.

Do investimento total previsto para concre-
tizar a ELH nestes próximos seis anos, a maior 
fatia do bolo, 21 milhões de euros, “tem como 
promotor o município – sendo que 19,5 milhões 
deverão ser alvo de comparticipação parcial do 
Programa 1.º Direito”, explica Álvaro Amaro. Mais 
de 5,5 milhões “é investimento de privados (be-
neficiários directos)” e cerca de 1,4 milhões “é a 
verba associada ao 3.º sector (que, nesta fase, 

é possível de se estimar apenas parcialmente)”. 
O edil frisa ainda que “o parque habitacional do 
município possui, actualmente, 40 fogos” e que 
“estão disponíveis 17 terrenos municipais para a 
implementação das soluções da ELH”.

Processo participado
A estratégia foi sendo delineada ao longo do 
último ano e é mais um exemplo de processo 
participado, conforme faz questão de subli-
nhar o presidente da Câmara.

“Partiu de um trabalho de diagnóstico – feito 
com uma empresa externa – que identificou as 
principais carências. Durante esse diagnóstico 
e na sua construção envolvemos associações 
e comissões de moradores, comissões de ad-
ministração de áreas urbanas de génese ilegal, 
juntas de freguesia e, sobretudo, a rede social 
que em Palmela tem 50 parceiros – entidades 
que melhor conhecem as famílias com dificul-
dades em ter habitação condigna.”

Ao mesmo tempo, a ELH “pretende tam-
bém criar dinâmicas de reabilitação urbana”. 
O próprio município, reforça Álvaro Amaro, 
“vai adquirir habitações para reabilitar e que 
serão, depois, arrendadas a custos controlados 
ou subarrendar”, o que, considera, “introdu-
zirá até uma maior regulação do mercado de 
habitação”.

Palmela vai, sobretudo, ter “um parque habi-
tacional mais qualificado e espaços relevantes 
mais valorizados, porque deixam de ter casas 
abandonadas”, assinala, antes de adiantar que 
a ideia “não passa por apenas construir novo” 
ou reabilitar. Vai igualmente introduzir “uma 
nuance importante, que pode também vir a 
obter financiamento por parte do Plano de 
Recuperação e Resiliência, que é a parte da 
eficiência energética dos edifícios”.

E há ainda uma outra vertente a ter em aten-
ção, indica o autarca. Para lá da aquisição para 
arrendamento apoiado, construção de nova 
habitação municipal, arrendamento para su-

barrendamento, reabilitação de fogos muni-
cipais, que necessitam de intervenção, está 
ainda “a adequação das famílias residentes em 
fogos municipais às tipologias das habitacio-
nais”. Ou seja: a necessidade de realocação 
dos inquilinos em função do crescimento do 
agregado familiar.

“Uma família que vive num T2 e que passa a 
contar com cinco filhos agora passa a necessi-
tar de um T4 ou T5”, exemplifica. “Há mudan-
ças necessárias. Fogos que têm de ficar vagos 
para serem reabilitados e poderem receber 
uma família que aumentou, sendo que essa 
família liberta um outro fogo mais pequeno 
que será também reabilitado para uma outra 
família”, explicita.

Para já, a autarquia está “a intervir em 13 fo-
gos do actual parque habitacional” do municí-
pio. “Este vai ser ainda um ano de muita obra 
em habitações destas. Das cinco mais recentes 
que terminámos, entregámos as últimas duas, 
uma no final do ano e outra já no início deste”, 
salienta.

Aprovação do IHRU e preocupação
Com a reabilitação de fogos municipais, que 
necessitam de melhorias, em andamento, o 

município está já também “a tratar da aquisição 
e permuta de outros fogos para reabilitar”. No en-
tanto, a concretização desse processo necessita 
de um outro passo, que é o próximo e decisivo 
para a execução de toda a ELH.

“Neste momento, não podemos ainda fazer 
os negócios jurídicos. Precisamos que o IHRU 
[Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana] 
aprove a nossa estratégia para, após a assinatura, 
podermos começar a candidatar-nos ao finan-
ciamento que houver, ao abrigo do 1.° Direito”, 
lembra Álvaro Amaro. Até porque, a ELH é “um 
instrumento estratégico em matéria de políti-
ca habitacional à escala local, enquadrado pelo 
Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1.° 
Direito”. Como tal, esta estratégia “encontra-se 
especialmente direccionada para apoiar as fa-
mílias que vivem em condições habitacionais 
indignas e que não dispõem de capacidade fi-
nanceira para suportar o custo de acesso a uma 
habitação adequada”, recorda.

A execução da ELH – que os vários municí-
pios estão a desenvolver – depende, e mui-
to, das verbas canalizadas para o 1.° Direito. 
E os últimos indicadores, que mostram uma 
redução das verbas para o programa, já estão 
a gerar alguma “preocupação”, admite o pre-

sidente da Câmara de Palmela.
“Com o conjunto de estratégias locais que os 

municípios têm e dos milhões que já ouvimos 
falar [no âmbito da ‘bazuca'], esperemos que 
a verba destinada para o 1.° Direito dê conta de 
todos os compromissos que o IHRU vai ter de 
assumir com todos esses municípios”, adverte.

A ELH do município de Palmela prevê uma exe-
cução assente em cinco programas/prioridades 
ou eixos de acção. A saber: o Reforça, que visa a 
habitação municipal em regime de renda apoiada; 
o Integra, que consiste no alojamento de pessoas 
vulneráveis; o Colabora, de apoio a proprietários 
em condições indignas; o Valoriza, que visa a valo-
rização do habitat e parque edificado habitacional; 
e o Executa, que passa por a implementação, a 
monitorização e a avaliação da ELH.

No desenvolvimento da estratégia – que pre-
tende também potenciar dinâmicas de reabili-
tação urbana, em linha com outros programas 
já em vigor, e promover uma maior regulação do 
mercado, para acesso mais eficaz à habitação, 
de forma a reforçar a coesão social e territorial 
– foram identificados, no concelho palmelense, 
257 agregados habitacionais em situação de ca-
rência e sem recursos económicos, num total de 
582 pessoas.

No concelho de 
Palmela foram 
identificadas 
257 famílias 
sem habitação 
condigna e em 
situação de 
carência económica.
No total são 
582 pessoas. 
Segundo o autarca 
Álvaro Amaro 
o parque 
habitacional 
vai ficar mais 
qualificado porque 
deixa de ter casas 
abandonadas.
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Santiago do Cacém revitaliza 
cidades e freguesias com 

intervenções de regeneração 
e mobilidade urbana

O município fechou 2020 com 83% de obras executadas 
no seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano

Inês Antunes Malta  (texto)  
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O município de Santiago do 
Cacém posicionava-se, em 
finais de 2020, em 3.º lu-
gar, a nível nacional, com 
a maior taxa de execução 
no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano - cerca de 83%. 
Neste início de 2021, encontra-se a execu-
tar “grandes intervenções de regeneração e 
mobilidade urbana no município e nas Áreas 
de Reabilitação Urbana”, com 25 obras a 
marcar presença no seu Plano Estratégico 
de Desenvolvimento.

Tendo presentes os objectivos de melho-
rar o ambiente urbano, revitalizar a cidade 
e as freguesias, reduzir a poluição do ar, 
promover estratégias para baixar o teor de 
carbono e reduzir o ruído e promover a mo-
bilidade urbana sustentável, para submeter 
a candidatura encontram-se os projectos 
de requalificação do Jardim Municipal, a 
reabilitação do edifício dos Paços do Con-
celho e a melhoria das condições da mo-
bilidade da Avenida Nuno Álvares Pereira, 
em Santiago do Cacém. Já em Vila Nova de 
Santo André prepara-se a requalificação do 
Mercado Municipal e do espaço público do 
Bairro do Serrotes e do Passeio das Barcas.

Para além destes, a Câmara Municipal tem 
projectada a qualificação e valorização da 
Área de Acolhimento Empresarial de San-
to André, orçada em mais de dois milhões 
de euros, com candidatura já aprovada. 
De acordo com o seu presidente, Álvaro 
Beijinha, “esta qualificação vai potenciar, 
claramente, novos investimentos com a fi-
xação de empresas naquela que é a maior 
área empresarial do concelho”. O autarca 
salienta ainda que, por estar esta zona 
empresarial tão próxima da Plataforma 
Logística e do Porto de Sines, “tem todos 
os requisitos para ser uma primeira linha de 
resposta às empresas”. Com esta interven-
ção, a autarquia pretende dar resposta ao 
grande desígnio regional de constituição 
de um Sistema Regional de Logística Em-
presarial, articulado e coerente à escala do 
Alentejo, onde a Área de Acolhimento Em-
presarial de Santo André integra a unidade 
funcional do Parque Empresarial Regional 
Sines-Santiago do Cacém-Santo André.

Autarquia e cooperativas 
criam habitação para quem 
tem menos recursos
No âmbito da sua política de habitação, a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
tem optado por ceder terrenos a coope-
rativas de habitação, nomeadamente em 
Santiago do Cacém e em Vila Nova de Santo 
André, para que estas entidades possam 
construir casas a custos controlados, contri-

Nesta zona do território, foi 
requalificado o edifício do Mercado 
Municipal, “para que, criadas melhores 
condições, as pessoas voltassem a 
realizar as suas compras neste espaço 
tradicional”. Nesta freguesia, 
decorre também uma intervenção 
no espaço público envolvente da
Igreja Matriz, para melhorar 
a mobilidade e acessibilidade 
e ordenar o estacionamento. 

Cercal do 
Alentejo 

Em Alvalade, a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém levou a cabo a 
requalificação do espaço público da 
Praça D. Manuel I e zonas envolventes. 
Com investimento na ordem dos 
800 mil euros, teve como objectivo 
requalificar toda a zona mais antiga da 
vila de Alvalade, que tem, nas palavras 
de Álvaro Beijinha, “uma história 
e património muito relevantes”, 
melhorando as condições de mobilidade 
e fruição do espaço público e toda a rede 
de águas.

Alvalade 

Nesta ARU, decorre a obra que vem 
requalificar a Avenida Manuel da 
Fonseca, criar melhores condições 
de mobilidade na zona comercial do 
centro histórico e a zona envolvente 
do Mercado Municipal da cidade, sem 
esquecer a criação de três rotundas. Com 
zonas já concluídas, a intervenção perfaz 
um investimento de dois milhões de 
euros. De acordo com Álvaro Beijinha, é 
“uma obra de requalificação como nunca 
se viu na cidade de Santiago do Cacém, 
que abrange várias ruas e artérias e vai 
trazer mais mobilidade às pessoas”. 

Santiago 
do Cacém 

buindo assim “para a criação de condições 
para que as pessoas com menos recursos 
tenham também possibilidade de ter uma 
habitação”. A venda de lotes a pessoas sin-
gulares destinados a habitação própria e do 
seu agregado familiar é outra das opções 
seguidas pela autarquia. O município dis-
põe ainda de habitações que disponibiliza a 
famílias carenciadas ou enviadas por insti-
tuições de protecção a vítimas de violência 
doméstica, sem esquecer os estudantes de 
medicina e enfermagem que fazem os seus 
estágios no Hospital do Litoral Alentejano e 
centros de saúde locais, a quem também é 
disponibilizada habitação, “na expectativa 

de que estes profissionais acabem por se 
fixar no concelho”.

Reabilitação urbana: 
de objectivo estratégico a factor 
de desenvolvimento
A reabilitação urbana constitui um objec-
tivo estratégico do município de Santiago 
do Cacém, que visa uma aposta na revitali-
zação do património edificado e do espaço 
urbano envolvente, assumindo-se como 
um importante factor de desenvolvimento. 
O Centro Histórico de Santiago do Cacém, 
o Centro Histórico de Alvalade, o Centro 
Histórico do Cercal do Alentejo e o Centro 
Urbano de Vila Nova de Santo André foram 
as quatro áreas de reabilitação urbana cria-
das no território. Para a concretização dos 
projectos definidos para cada uma delas 
foi então desenvolvido o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano, que apoiou a 
contratualização com o Programa Operacio-
nal Regional do Alentejo do financiamento 
de um conjunto de operações a desenvolver 
nos domínios da mobilidade e da reabilita-
ção urbana. Dada a “dimensão financeira e a 
relevância dos projectos que o integram”, o 

A requalificação do espaço público no 
Bairro das Flores foi “uma das maiores 
empreitadas realizadas pela Câmara 
Municipal”, num investimento de 
dois milhões de euros em três fases. 
De acordo com a autarquia, “mudou a 
imagem geral do maior bairro daquela 
cidade, que há mais de 40 anos não 
era intervencionado”. Com o mesmo 
objectivo realizou-se no Bairro do 
Pinhal uma obra de requalificação cujo 
investimento total elegível foi superior 
a um milhão de euros. “No que diz 
respeito à mobilidade e à qualificação 
do espaço público, dos espaços verdes, 
dos pavimentos e passeios, houve uma 
grande transformação, o que significa 
para as pessoas que vivem naqueles 
bairros uma maior qualidade de vida”, 
garante o autarca.

Vila Nova de 
Santo André 

PEDU constitui “um importante instrumen-
to de implementação da estratégia munici-
pal de reabilitação urbana”, traduzindo-se 
em dois instrumentos de planeamento e 
programação: o Plano de Mobilidade Ur-

bana Sustentável, desenvolvido no quadro 
da Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral, e o Plano de Acção de Regeneração 
Urbana, com âmbito territorial incidente 
nas quatro áreas.
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Seixal reforça aposta 
na dinamização e 

requalificação urbana
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal, considera que nos últimos 

anos o território reforçou a sua importância, tornando-se pólo de atracção 
populacional. Em cima da mesa está um conjunto vasto de obras que trarão 

“ainda melhor qualidade de vida” ao Seixal

Inês Antunes Malta  (texto)  

“
O concelho do Seixal assistiu nos últi-
mos anos a uma afirmação e reforço 
da sua importância, tanto ao nível na-
cional como internacional, nas mais di-
versas áreas, verificando-se um desen-
volvimento qualitativo do território, 

tanto na oferta de serviços e equipamentos 
como na requalificação do seu espaço pú-
blico”, começa por dizer Joaquim Santos, 
presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
considerando que o território seixalense se 
torna desta forma “um pólo de atracção de 
vastos grupos de população, tanto mais no-
va, como mais idosa, que procura um local 
calmo, seguro e de qualidade para viver e 
educar os seus filhos”. Tendo em conta a 
constante procura do concelho por parte 
de nova população, é, no entender do seu 
presidente, “expectável que o concelho do 
Seixal continue a atrair e fixar população, 
privilegiando a sua localização geográfica e 
o investimento feito pela Câmara Municipal 
nos últimos anos”.

Várias obras em curso para
“um concelho com ainda melhor 
qualidade de vida”
Neste momento, estão em construção di-
versos empreendimentos habitacionais, 
com especial enfoque para a Quinta do 
Pinhão, na Verdizela, Monteverde, em 
Fernão Ferro, e para a Quinta da Trindade, 

no Seixal. Foi também anunciado recente-
mente mais um conjunto habitacional em 
Arrentela, junto à Baía, e estão em prepa-
ração novas áreas residenciais na Torre da 
Marinha. Além do sector residencial, Joa-
quim Santos destaca “o novo Campus da 
Hovione, que vai iniciar a sua construção 

este ano, com um complexo industrial que 
vai acentuar a matriz produtiva do conce-
lho e criar centenas de postos de trabalho 
qualificados”. Para além disto, “acresce to-
do o vasto conjunto de investimentos que 
a Câmara Municipal tem em andamento. 
Só para nomear os de maior monta, estão 

em construção uma Loja do Cidadão, um 
novo jardim de infância, uma universidade 
sénior, um centro náutico, um centro de 
treinos de futebol, um pavilhão despor-
tivo, vários parques de estacionamento 
junto aos interfaces de transportes, dois 
parques urbanos, em Miratejo e na Verdi-
zela, um lar de idosos, quatro requalifica-
ções dos espaços públicos de zonas resi-
denciais da Quinta do Cabral, Fogueteiro, 
Quinta da Princesa e Cucena, entre outras 
intervenções em equipamentos e espaços 
públicos”. Está ainda em concurso o pro-
longamento da via alternativa à EN10, com 
um investimento previsto de 4,6 milhões 
de euros, e o Centro Cultural de Amora, 
com 5,8 milhões, que a Câmara Municipal 
pretende adjudicar este ano e iniciar as 
respectivas obras. “No futuro teremos um 
concelho com ainda melhor qualidade de 
vida”, assegura.

Núcleo antigo do Seixal pronto. 
Segue-se Arrentela, Amora e Paio Pires
Caracterizado por uma construção que 
data na sua maioria dos anos 1970, do 
tipo multifamiliar e que ocupava particu-
larmente os núcleos urbanos mais antigos 
das freguesias, o concelho do Seixal tem 
assistido nos últimos anos a uma grande 
transformação no seu parque habitacional 
- motivada não só por novos loteamentos, 
mas também pela conclusão de diversos 
processos de reconversão de áreas de gé-
nese ilegal, que se transformaram, entre-
tanto, em territórios de elevada qualidade 
e de grande atração. 

Nas palavras de Joaquim Santos, presi-
dente da autarquia seixalense, “verifica-se 
também o crescente interesse pela reabi-
litação do parque habitacional mais antigo 
para uma utilização muito vocacionada pa-
ra o alojamento de curta duração”. 

Com o programa “Reabilite o seu pré-
dio”, lançado pela Câmara Municipal do 
Seixal neste sentido, foram apoiadas até 
ao momento mais de 460 requalificações 
de edifícios, desde fachadas exteriores 
a coberturas. Esta iniciativa apoia com 
100€ por piso/fachada a fundo perdido 
e possibilitou a melhoria das condições 
funcionais e estéticas de muitos edifícios 
no concelho, num investimento total de 
mais de 570 mil euros.  

Para além desta iniciativa, o município 
avançou ainda com a requalificação dos nú-
cleos urbanos antigos. A requalificação do 
núcleo do Seixal está concluída. Será apro-
vado brevemente, em reunião de câmara, o 
lançamento do concurso público da requalifi-
cação do núcleo urbano antigo de Arrentela, 
a que se seguem os de Amora e Paio Pires.

No âmbito da reconversão das áreas ur-
banas de génese ilegal, “continuamos a tra-
balhar com as associações de moradores e 
proprietários, no sentido de acelerar a sua 
reconversão, merecendo destaque a maior 
AUGI do concelho, o Pinhal do General, 
com mais de 3200 lotes que já estão na 
Conservatória do Registo Predial do Sei-
xal para elaborar os registos finais e poder 
terminar a reconversão”. A 10 de Março, 
foi emitido um outro alvará de uma AUGI 
com 35 lotes na Quinta das Laranjeiras, 
em Fernão Ferro.

Reabilitação de edifícios particulares 
sofre abrandamento
A evolução e transformação das áreas de 
reabilitação urbana do concelho do Seixal, 
no que diz respeito à reabilitação de edifí-
cios particulares, no último ano e contra-
riamente ao restante território, sofreu um 
abrandamento, motivado essencialmente 
pelos impactos da pandemia de Covid-19. 
“Começa-se agora a assistir a um tímido 
retomar de novas pretensões na área da 
reabilitação, da iniciativa particular, que 
contrasta com o investimento da Câmara 
Municipal do Seixal na dinamização dos 
edifícios municipais, com a sua ocupação 
com novas actividades económicas dinami-
zadoras do território e no investimento no 
espaço público, nas frentes ribeirinhas do 
Seixal, Arrentela e Amora, diversificando 
a oferta existente e captando nova popu-
lação”, remata.

Verifica-se o 
crescente interesse 
pela reabilitação do 
parque mais antigo 
para alojamento 
de curta duração
 
Continuamos a 
trabalhar com 
as associações 
de moradores e 
proprietários, 
para acelerar a 
reconversão, com 
destaque para o 
Pinhal do General
Joaquim Santos
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PRR é a “grande 
oportunidade” de 
se dar mais força 
à habitação pública
Ministro Pedro Nuno Santos diz que falta 
de habitação condigna é o "pilar mais precário" 
do Estado social

O ministro das Infra-estru-
turas e da Habitação con-
sidera que o Programa de 
Recuperação e Resiliência 
(PRR) é a "grande oportuni-
dade" de se dar mais força à 

habitação pública, que diz ser "o pilar mais 
precário" do Estado social.

"Falta-nos este quarto pilar que muitos 
outros países têm no seu Estado social, mas 
que [em Portugal] é muito precário, que é a 
habitação. Esta grande oportunidade tem 
mesmo de ser agarrada por nós", afirmou.

Pedro Nuno Santos recordou, no dia 18, 
que o PRR poderá financiar a 100% o va-
lor de 1,2 mil milhões de euros que estava 
apontado a nível nacional para a estratégia 
de habitação, se os municípios conseguirem 
executá-la até 2026, sublinhando que em 
Portugal, actualmente, só 2% do parque ha-
bitacional é público, havendo países onde 
essa percentagem chega aos 40%.

Segundo o ministro, esses números mos-
tram "um atraso" do país nesse domínio e a 
dificuldade de o Governo poder "fazer uma 
política pública de habitação".

"Se quisermos ter uma política robusta, 
não há volta a dar, nós temos de ter um par-
que público", acentuou, observando que o 
país está, "neste momento, a construir este 
quarto pilar que faltava ao nosso Estado 
social". Lusa

Se quisermos 
ter uma política 
robusta, não há 
volta a dar, temos 
de ter um parque 
(habitacional)
público 
Pedro Nunes Santos
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“Hoje a cidade 
não tem nada 
a ver com 
o passado 
e o urbanismo 
é peça 
fundamental 
dessa alteração”

Maria das Dores Meira, presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, faz um 
ponto de situação e retrato aprofundado 
sobre o urbanismo na cidade, 
acompanhada por Fernando Travassos, 
arquitecto e consultor  do departamento 
de urbanismo da autarquia

Inês Antunes Malta  (texto)  Alex Gaspar e CMS (fotografia)

ENTREVISTA

Como tem evoluído o urbanismo em 
Setúbal nos últimos anos?
Maria das Dores Meira: Há cerca de 10/15 
anos, Setúbal era de facto uma cidade 
extremamente desorganizada, com uma 
política de execução muito pontual, sem 
estratégia urbanística, com um Plano 
Director Municipal desadequado e planos 
de pormenores praticamente inexistentes. 
Hoje temos um concelho muito mais 
organizado. Quisemos fazer cidade de uma 
forma diferente, com estratégia, com um 
olhar de futuro para a cidade - e fizemos. 
Com uma equipa extraordinária, temos hoje 
o urbanismo todo em ordem.
Fernando Travassos: Houve, desde o início 
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Qualidade 

desde 1977

destes últimos mandatos, um esforço, 
que tem a ver com uma visão nova, e não 
casuística, que o executivo quis ter sobre 
a cidade. A partir dos anos 60, o que 
aconteceu em Setúbal aconteceu em todas 
as cidades médias. Houve um crescimento 
desordenado, sem qualquer planeamento 
ou estratégia, que provocou problemas 
de vazios, rupturas mas sobretudo de 
desertificação do centro histórico. Hoje, 
o município aposta na regeneração e não 
é só a reabilitação do edificado, é preciso 
trazer gente e ter âncoras. O executivo fez 
candidaturas muito bem sucedidas que nos 
deram o Mercado do Livramento, a Casa da 
Baía, a Casa de Luísa Todi, o antigo Quartel 

Maria das Dores 
Meira diz que 
Setúbal é hoje um 
concelho mais 
organizado e com 
uma equipa de 
urbanismo que 
responde com 
rapidez e eficiência.
Existe até uma 
especie de "via 
Verde" para os 
projectos maiores.
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do 11, a Casa da Cultura, para não falar na jóia 
da coroa, recentemente inaugurada. Esta 
é uma visão fundamental para regenerar 
um centro. Hoje, com a aprovação do 
Plano de Pormenor da Luísa Todi, vamos 
ter grandes projectos na frente da avenida. 
Entre o Comando da Polícia de Segurança 
Pública e o edifício do antigo Governo Civil, 
a Caixa de Crédito Agrícola quer avançar 
com uma nova sede, com um projecto 
fantástico. No casino, há investidores a 
desenvolver o projecto e a licença para a 
Casa do Leão já foi levantada. Estão prontos 
para avançar rapidamente. Não abrangido 
pelo Plano de Pormenor, está também na 
calha um projecto muito interessante, um 
investimento importante, de reabilitação 
de um quarteirão, de uma empresa que 
é a Reformosa, que faz a reabilitação do 
edifício entre o Mercado do Livramento e o 
antigo Banco de Portugal, onde está hoje a 
peixaria.
“Ter o urbanismo em ordem”: o que 
significa isso em termos práticos?
Maria das Dores Meira: Estamos neste 
momento com um atraso na apreciação 
dos projectos de cerca de dois meses, 
dependendo das alturas. Chega a estar com 
atraso de um mês, o que é extraordinário. 
Temos uma equipa motivada para fazer 
de facto, para alterar esta cidade. Verifica-
se uma grande afluência de investidores, 
temos uma série de projectos já executados, 
nomeadamente no centro da cidade. 
Temos muita reabilitação feita, é só andar 
pelas ruas e ver. Registámos até 2019 um 
desenvolvimento muito grande, com 510 
hostéis e alojamentos locais, com muitos 
estrangeiros a comprar imóveis no centro da 
cidade e com a nossa equipa do urbanismo 
a apreciar rapidamente os projectos. Os 
projectos maiores têm uma espécie de 
“via verde” para a sua resolução, com uma 
equipa multidisciplinar reunida à volta de 
uma mesa para apreciar todas as vertentes 
desse projecto e tornar o processo mais 
rápido.
Fernando Travassos: Em todos estes casos, 
a equipa do urbanismo tentou ser proactiva 
e ter uma visão integrada. Faz-se um estudo 
da envolvente integral, em que os próprios 
investidores reconhecem o mérito, apesar 
de às vezes poderem ter mais custos sabem 
que o seu investimento sai beneficiado se 
o enquadramento, as acessibilidades e o 
estacionamento estiverem todos estudados 
em conjunto.
O edifício da Supera, na Praça de Portugal, 
por exemplo, é também significativo da 
forma como a cidade está a atrair novos 
investidores. É um complexo desportivo 
com um protocolo muito importante com a 

Saúde, com um elemento escultórico para 
homenagear todos aqueles profissionais 
que trabalham todos os dias muito para nos 
tratarem da saúde, literalmente dizendo, 
nestes dias mais difíceis em que trabalharam 
sem parar para que os danos deste vírus, 
desta pandemia, fossem menores.
Neste último ano, com todas as 
alterações que a pandemia veio imprimir 
nas nossas vidas, que principais desafios 
encontraram?
Maria das Dores Meira: O ano de 2020 
foi um ano mau a nível mundial, Setúbal 
faz parte deste planeta, não esteve de 
fora, mas não tivemos menos processos 
do que em 2019 por incrível que pareça. 
Os investidores continuaram a procurar 
Setúbal, quem tem grandes investimentos 
para começar continua a dizer que não 
vai desistir dos processos. Vão fazer. 
Está em cima da mesa a construção de 
empreendimentos extremamentes 
importantes, entre os quais hóteis. Temos 
a frente ribeirinha toda para resolver. 
Acabámos durante o ano passado a 
discussão pública do PDM, que foi 
recentemente distinguido na publicação 

Os promotores 
reconhecem 
o mérito da 
envolvente 
integral.
O edificio da 
Supera, na Praça 
de Portugal, por 
exemplo, é também 
significativo da 
forma como a cidade 
está a atrair novos 
investidores 
Fernando Travassos

Câmara Municipal com contrapartidas muito 
interessantes para uso público. O grupo veio 
para investir e a querer construir no centro 
de Setúbal. Foi muito acompanhado para 
encontrar uma solução e o resultado a meu 
ver é muito interessante do ponto de vista 
arquitectónico. Está quase pronto e, para 
além das funções que vai desempenhar 
e das contrapartidas que está a dar ao 
município e à população em geral, é mais 
uma peça da reabilitação, da prova que 
os investidores estão a aproximar-se de 
Setúbal.
No leque das obras em curso encontra-
se a intervenção na rotunda em frente 
ao Hospital de São Bernando. O que está 
previsto para o local?
Maria das Dores Meira: Chamamos-lhe 
fonte luminosa e terá uma peça escultórica 
no meio da autoria do escultor e ceramista 
Nikolay Amzov. A execução do projecto 
arquitectónico e paisagístico na rotunda 
do Largo Miguel Bombarda, em frente ao 
Hospital de São Bernardo, em sido uma 
obra um bocadinho difícil porque quando 
se fala de água que cai de patamar para 
patamar não pode ser uma construção 
frágil. Teve de levar muito betão e muitas 
bombas para fazer funcionar os repuxos. 
Estamos a apontar para que no dia 25 de 
Abril seja inaugurada e se faça também 
uma homenagem ao Serviço Nacional de 

“PDM GO - Boas práticas para os Planos 
Directores Municipais”, elaborada pela 
Comissão Nacional do Território, e 
aprovámos os Planos de Pormenor da 
Salmoura e da Avenida Luísa Todi. Tem 
havido uma grande dinâmica nas nossas 
ARU’s, tão grande que essas áreas têm sido 
alteradas de modo a que se possa captar 
mais investimento e reabilitação. Dentro 
das próprias áreas já há muito pouco para 
reabilitar. Reabilitámos 60 por cento das 
áreas de reabilitação, quer em Setúbal quer 
em Azeitão. Temos tido um desempenho 
muito dinâmico e extremamente importante 
que a própria pandemia não abrandou 
aqui em Setúbal. A nossa equipa levou os 
processos para casa e esteve sempre a dar 
resposta. Atendia mais gente ao telefone do 
que às vezes presencialmente. Foi de facto 
uma dinâmica tão importante. Hoje a nossa 
cidade não tem nada a ver com o passado 
e o urbanismo é peça fundamental dessa 
alteração.
Que retrato faz da cidade hoje, no seu 
todo?
Maria das Dores Meira: Sentimos que 
trabalhamos e sentimos retorno em todas 

Vamos ter grandes 
projectos na frente 
da avenida. Entre 
o Comando da 
Polícia de Segurança 
Pública e o edifício 
do antigo Governo 
Civil 
Fernando Travassos
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as suas dimensões. Criámos regras sobre 
como usar o território. O urbanismo de 
facto regula, cria normas, de acordo 
com a lei, para organizar o território. 
Levámos os quatro anos de mandato 
quase sempre com uma média de 200 
obras municipais sempre a andar, entre 
pequenas, médias e grandes, em todo o 

concelho. Estamos a fechar obras e há 
outras que vão continuar. É preciso dar 
condições de vida às pessoas, com asfalto, 
saneamento, limpeza, reordenamento 
de espaços, criação de jardins. Esta 
cidade nunca esteve tão limpa como 
hoje, nunca teve tantos espaços verdes. 
Temos hoje melhores escolas, até Abril 

sem amianto. Estamos a começar a fazer 
centros de saúde, em Azeitão, São Julião 
e São Sebastião. Setúbal tem cultura 
hoje como nunca teve. Hoje temos tudo 
muito organizado. Criámos e reabilitámos 
espaços culturais e desportivos e é o 
conjunto da educação, da saúde, da cultura, 
de tudo isto, que faz com que as pessoas 

Arquitecto e assessor da presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, na área do urbanismo, 
Fernando Travassos já foi presidente 
da Câmara Municipal de Grândola e é, 
nas palavras da edil, “um homem com 
grande experiência no urbanismo, que 
conhece bem a região e Setúbal em 
particular”.

Em entrevista, o arquitecto destaca o 
trabalho desenvolvido nas ARU, “com 
incentivos muito fortes e equipas pró-
activas”, elogia o facto de o município 
ter diminuído as Taxas Municipais 
pela Realização de Infra-Estruturas 
Urbanísticas para obras que comecem 
este ano e se concluam nos próximos 
dois e diz ser “fundamental” o plano 
de transportes desenvolvido em 
simultâneo: “já está em execução a 

terminal interface e é fundamental que o 
transporte público melhore e o privado 
diminua para melhorarmos 
este apropriar da cidade”.

Conhece o urbanismo e os projectos 
que dele fazem parte actualmente como 
a palma da sua mão. Em vários locais da 
cidade estão a ser e serão num futuro 
breve desenvolvidos vários projectos 
que registam, nas palavras de Fernando 
Travassos, “entusiasmo por parte dos 
investidores”. Todo este conjunto que 
preenche hoje o urbanismo setubalense 
“é importante, porque esta cidade vive 
melhor mas também cumpre outro 
objectivo: torna-se mais competitiva no 
seio da Área Metropolitana de Lisboa. 
Um dos grandes objectivos do PDM é 
que esta cidade seja competitiva e uma 
âncora de investimentos ao invés de 

Fernando Travassos  “Cidade vive melhor e torna-se 
mais competitiva no seio da Área Metroplitana de Lisboa”

e os investidores venham. Os investidores 
vêm e investem mas as pessoas vêm atrás 
e ocupam as casas que eles reabilitam, 
sentem que aqui dá gozo viver. Setúbal 
é uma cidade com uma geografia única, 
posicionada num nó intermodal entre a 
AML e o Litoral Alentejano, que liga norte 

uma cidade satélite da capital”.
O arquitecto partilha ainda que “o 

último projecto que nos fascina, que é 
mais longínquo, é a criação da Cidade do 
Conhecimento, proposta pelo investidor 
e filantropo Sam Pitroda em Dezembro 
de 2019. Acho que trabalhámos bem 
num ano, assinámos o plano estratégico 
e estamos em condições de começar um 
plano de pormenor. Ao Pitroda cabe ir 
buscar os parceiros internacionais, as 
âncoras deste investimento, os grandes 
institutos, as grandes tecnológicas, 
as universidades que criam um 
crescimento com contributos para que 
a Cidade do Conhecimento atraia uma 
população diferenciada mas que ao 
mesmo tempo tem de ser permeável 
com a cidade. A cidade toda tem de 
beneficiar com este investimento”.

Fonte luminosa 
frente ao hospital 
terá escultura 
da autoria 
de Nikolav Amzov
Maria das Dores Meira

e sul. É aqui. Hoje Setúbal é finalmente 
a capital de distrito por direito, com 
a importância geográfica, política e 
geoestratégica que hoje tem como nunca 
teve. Do ponto de vista ambiental, temos a 
Serra da Arrábida e o rio Sado. Estavam cá 
estes diamantes todos, só lhes puxámos o 
brilho e de facto brilharam. Trabalhámos 
em conjunto com juntas de freguesia, 
instituições, colectividades, com toda a 
gente e o resultado está à vista. O nosso 
programa eleitoral está completo, o das 
juntas de freguesias também. Fazemos 
essa monitorização constante, de tudo o 
que prometemos às pessoas. Temos que 
cumprir, que ver se está feito, e se não está 
explicamos às pessoas porquê. O projecto 
“Ouvir a população, Construir o futuro” 
está cerca de 90% executado em todas 
as freguesias e dá gozo chegar ao fim do 
mandato e olhar para trás e poder dizer que 
a missão está cumprida. Este trabalho vai 
continuar, com muita responsabilidade. 
Setúbal é uma grande capital de distrito, 
uma cidade fantástica.
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Praça de Bocage ganha 
estrutura multifuncional 

e requalificação do 
espelho de água

Em entrevista, o Gabinete de Requalificação, Gestão e Imagem Urbana 
da autarquia setubalense explica que o projecto Praça-Rio vem 

dar polivalência e nova vida ao espaço

Inês Antunes Malta  (texto) Mário Romão e CMS (fotografia) 

O
nde em tempos existiu o 
Café Central, e mais re-
centemente a Pizza Hut, 
vai nascer “Praça-Rio”, 
um projecto assinado pelo 
Gabinete de Requalifica-

ção, Gestão e Imagem Urbana da Câmara 
Municipal de Setúbal, que pretende voltar 
a fazer daquele espaço um ponto de en-
contro e convívio das gentes setubalenses 
mas também de quem visita a cidade pela 
primeira vez.

“Tendo a Câmara Municipal decidido que 
as anteriores instalações iam sair daquele 
espaço, foi-nos solicitado que apresentás-
semos uma proposta para o mesmo. Como 
trabalhamos em equipa, não há um autor 
concreto. A equipa sentou-se, estudou vá-
rias hipóteses e propusemos criar um espa-
ço onde possa acontecer um conjunto de 
actividades”, começa por contar a equipa 
GARIU a O SETUBALENSE. “Setúbal é hoje 
uma cidade procurada por vários motivos e 
este será um espaço polivalente ao ar livre 
que poderá ser uma mais valia por poder 
albergar desde uma apresentação de au-
tomóveis a uma feira do livro, de eventos 

culturais a um ponto de encontro, uma 
vez que em plena Praça de Bocage consti-
tuirá um sítio de sombra onde as pessoas 
se podem encontrar e estar”, adianta. No 
entender do grupo, “a partir do momento 
em que de lá saiu o restaurante, o espaço 
ganhou. A requalificação dá-lhe uma poli-
valência que não termina num único uso. 
O uso que queremos dar é aquele que este 
espaço sirva e serve para tudo”.

No principal largo da cidade será então 
instalada uma estrutura multifuncional, 
com quatro coberturas de madeira revesti-
das a zinco, que assentam em pilares metá-
licos tubulares em tons de antracite. A obra 
já se encontra em execução e de acordo 
com o GARIU “não será feita uma cobertura 
mas sim conjunto de elementos muito sua-
ves, ondulados, que por si só sejam uma es-
cultura” e o sucesso desta onda que entrará 
pela Praça de Bocage acontecerá em pleno 
quando os espaços que a rodeiam se torna-
rem cafés. “Podemos criar dentro da praça 
um novo espaço, com uma vivência como 
quase toda a geração dos 50 e 60 anos se 
deve recordar, com centenas de pessoas 
lá e as crianças a correr pela praça”, refere.

PUBLICIDADE

A requalificação que 
vamos dar a este 
espaço dá-lhe uma 
polivalência que 
não termina num 
único uso. O uso 
que queremos dar 
é aquele que este 
espaço sirva 
e serve para tudo
Equipa GARIU
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Intervenção segue linha de outras no 
centro histórico
Outros espaços na cidade como o Parque da 
Várzea, o Largo da Ribeira Velha e o Largo da 
Misericórdia, na baixa, contam com a assina-
tura GARIU: “nestes dois últimos casos, e não 
é que vivamos à espera do elogio, percebemos 
que o retorno, o uso que os espaços tiveram 
depois de lhes termos atribuído aquele toque 
de modernidade e ao mesmo de tempo de re-
qualificação do espaço, foi positivo. São hoje 
sítios muito visitados e fotografados”.

Pensada de forma a não interferir com a ver-
tente estética e patrimonial da praça, a estru-
tura, com instalação em alturas que variam 
entre os quatro e meio e os nove metros de 
altura e se inspiram na ondulação do rio Sado, 
não esconde as fachadas da malha urbana lo-
cal. O espaço, que perfaz um investimento da 
autarquia sadina superior a 250 mil euros, vai 
dispôr ainda de iluminação cénica, “com postes 
iluminados de cima para baixo e focos de luz 
no chão a criar uma espécie de chão estrela-
do” e de um edifício de apoio, criado na zona 
central. O piso manter-se-á igual ao restante 
da praça. “Estamos a alterar mas não estamos 
a pôr em risco a paisagem urbana daquele que 
é o ex-libris da nossa cidade. Quisemos manter 
a mesma linha da Praça de Bocage, as fachadas 
e o seu interesse, criar uma linha igual ao Largo 
da Ribeira Velha, que acompanha o projecto do 
Largo da Misericórdia e fazer com que a baixa 
tenha toda uma mesma linha”, esclarece. “Para 
nós que somos projectistas, um gabinete de 
projecto, o que conta é que as nossas propos-
tas sejam aceites, que as obras sejam concreti-
zadas e que as pessoas as vivam”, acrescenta.

Com esta 
intervenção, passará 
a ser possível 
atravessar o espelho 
de água de um lado 
para o outro 

A equipa prevê que a obra esteja pronta no 
mês de Junho e diz estar certa de que “a praça 
vai ficar ainda mais bonita do que aquilo que 
ela já hoje é”. Sobre o nome, conta que a desig-
nação surgiu entre troca de ideias e a equipa 
acabou por adoptá-la como nome interno para 
explicar este projecto, que se relaciona com 
Setúbal e com o Sado, e aproveita para escla-
recer que “a ideia nunca foi mudar o nome da 
Praça de Bocage”.

Da Praça-Rio ao espelho de água: 
um conjunto renovado
Ao olhar para a Praça de Bocage, depressa a 
equipa de requalificação, gestão e imagem 
urbana percebeu que a intervenção se devia 
estender à zona do espelho de água: “justificá-
mos a nossa proposta e os vereadores concor-
daram e perceberam que também este espaço 
precisava de ser requalificado, respeitando o 
projecto do Sérgio Dias de há uns anos”. No 
que diz respeito à intervenção ao longo do 
espelho de água, as três grandes alterações 
passam por “dar uma actualidade a este espa-
ço, criar condições de atravessamento que não 
existem neste momento, e criar maior abertura 
frente à entrada da igreja”. Serão mantidos os 
canteiros e as árvores, criados bancos e reali-
zados arranjos de iluminação. 

O GARIU adianta ainda que a Musa, no extre-
mo oposto, “continuará em posição de desta-
que mas de forma a que se possa sentar ao lado 
dela ou subir para tirar fotografias”. A previsão 
para conclusão desta intervenção acompanha 
a da Praça-Rio. “Prevemos chegar ao Verão 
e termos a obra completa. Se conseguirmos 
acabar ao mesmo tempo é excelente”, remata.

O projecto contempla a nova 
estrutura multifuncional e várias 
alterações na zona envolvente, 
da Musa ao Bocage
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Casas ecológicas 
que podem ser 
deslocadas são 
modelo inovador
e revolucionário
BLOCOsystems, empresa de Setúbal, 
apresenta uma nova forma de construir 
a casa dos seus sonhos

Luís Bandadas  (texto) 

A BLOCOsystems é uma empresa 
especializada na execução 
de edificações através de 
um sistema de construção 
“inovador e revolucionário”, 
destaca a O SETUBALENSE 

Nuno Amorim, director-geral da empresa, 
sediada em Praias do Sado, Setúbal.  “O 
material usado na construção das nossas 
casas é 100% reciclável, o que as torna 
100% ecológicas e, por serem autoportantes 
e modulares, permite a sua deslocação”, 
salienta.
Junta-se também a mais-valia, especifica, 
“de se poder, mais tarde, alterar o seu 
redimensionamento caso o cliente assim 
o necessite. O facto de serem apenas 
suportadas por fundações de monoblocos 
de betão, faz com que seja fácil de serem 
retiradas deixando assim o terreno sem 
pegada ambiental”.
Esta nova forma de construir, “criada por 
técnicos e profissionais qualificados permite 
produzir edificações de elevada qualidade 
de conforto e de habitabilidade a um valor 
consideravelmente reduzido”, acrescenta.
O responsável da BLOCOsystems destaca 
ainda o facto de o projecto “ser inovador e 

evolutivo. As nossas casas são anti-sísmicas, 
duráveis e ecológicas. Uma das nossas mais-
valias é o facto 80 a 90% da construção das 
casas ser feita em fábrica, o que nos permite 
controlar o processo com mais qualidade e 
pormenor. As condições atmosféricas não 
interferem na produção o que também ajuda 
a controlar os prazos que foram estipulados”. 

É também um projecto recente no 
mercado. Quais foram os principais 
momentos no crescimento da empresa?
A empresa BlocoSystems apareceu em 
2016, e começámos com três contratos. 
O nosso volume de trabalho aumentou 
exponencialmente, e podemos afirmar 
que, para este ano, já temos uma carteira 
com mais de 30 contratos, o que nos deixa 
muito satisfeitos, o que revela que os 
nossos clientes acreditam no produto que 
produzimos.
Esta receptividade por parte do 
mercado surpreende-vos?
Estamos surpreendidos pela positiva, e 
estamos preparados para fazer mais quer a 
nível nacional, quer a nível internacional. Este 
ano, posso revelar, vamos abrir o mercado 
externo em Marrocos com uma casa modelo 

T3, e em breve pensamos poder chegar aos 
Estados Unidos e a alguns países da Europa.
Que objectivos querem atingir no 
curto e médio prazo?
Uma das prioridades é conseguir o 
certificado de qualidade do produto. 
Esse é um processo que está em curso e 
que esperamos ver resolvido em breve. 
De referir que somos a primeira empresa 
do país com patente registada a nível 
nacional e internacional do próprio sistema 
construtivo.
As nossas metas são aquelas que os nossos 
clientes exigirem. O nosso conhecimento, a 
nossa experiência, os nossos profissionais 
são de máxima qualidade. Seremos tão 
mais eficazes quanto mais rápido nos 
adequarmos às exigências, tendências 
e demanda do futuro da habitação. Sem 
qualquer dúvida seremos sempre parte da 
solução e nunca do problema. O talento 
vence jogos, mas só o profissionalismo e 
trabalho em equipa vence campeonatos.
Como referimos mesmo em crise de 
pandémica crescemos exponencialmente, 
e o facto de termos cada vez mais novos 
clientes, só nos pode dar a satisfação do 
dever cumprido.

Esta nova forma de 
construir, "criada 
por técnicos e 
profissionais 
qualificados, 
permite produzir 
edifícios de  elevada 
qualidade a um valor 
consideravelmente 
reduzido"O sistema modular criado pela 

BLOCOsystems possui diversas 
características únicas que dificilmente 
podem ser reproduzidas a um baixo custo 
pela construção em alvenaria.
Os blocos executados em estrutura de aço 
pesado e galvanizado permitem qualquer 
dimensão e os acabamentos que se deseja. 
São habitacionais, não possuem limitações 
em relação às dimensões, às áreas e aos 
materiais para os acabamentos. Esta 
enorme capacidade de flexibilidade permite 
que a construção possa adoptar qualquer 
forma, dimensão, aspecto e imagem. 
A sua durabilidade centenária é garantida 
pelos certificados e pela qualidade dos 
materiais utilizados, nomeadamente 
o aço galvanizado, o gesso cartonado 
e os isolamentos em poliuretanos.

Conceito 
Durabilidade, 
flexibilidade 
e baixo custo
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PUBLICIDADE“O design é um contributo vital 
para o nosso bem-estar”

A forma, a estética e a funcionalidade são, acreditam os responsáveis
da Ussenza, os pilares para o sucesso

Luís Bandadas  (texto) 

A Ussenza surge no mercado no 
ainda recente ano de 2018. 
“Um estúdio que acredita 
profundamente que a forma, 
estética e funcionalidade 
são factores decisivos no 

nosso dia-a-dia”, afirma com convicção a O 
SETUBALENSE Nuno Pacheco, co-fundador 
de uma novel Ussenza. “A nossa casa é um 
espaço onde tomamos decisões importantes, 
onde lidamos com os desafios da nossa 
vida, onde convivemos com a nossa família, 
onde criamos os nossos filhos, a nossa casa 
é o nosso refúgio. O design torna-se um 
contributo vital para nos sentirmos bem, para 
o nosso bem-estar”, destaca.

Hoje o estúdio, revela Nuno Pacheco, 
“conta com seis talentos, entre arquitectos, 
designers, gestores de acabamentos e 
engenheiros a executar projectos nacionais 
e internacionais.
O nosso estúdio executa design hiper-
realista com imagens que tornam 
virtualmente impossível de o cliente 
distinguir da realidade. A vantagem é 
avassaladora, a flexibilidade de alterar tudo 
sem gastar um euro e permitir ao cliente 
ver o resultado final de todo o projecto 
com custos definidos ao cêntimo e sem 
derrapagens é de enorme mais-valia”.
Como é o vosso processo de criação?
Nós mantemo-nos a par de todas as 

possibilidades que possam existir em 
termos de materiais, formas de construção, 
iluminação, mobiliário, etc.
Olhamos á nossa volta e reflectimos. As 
tendências são fáceis de identificar não 
apenas no Design, num carro que passa, 
num anúncio de televisão e a forma como foi 
filmado, com que tipo de lente com que luz, 
é possível fazê-lo com tudo. 
Por vezes os clientes estão agarrados ao 
tipo de soluções que conhecem e materiais 
que são genericamente conhecidos, nós 
queremos inovar e criar de novo. Hoje em 
dia é possível fazer parquet de barris de 
vinho e isso é um exemplo de como o cliente 
pode contar toda uma nova história sobre o 

seu projecto.
Para atingir o plano final controlamos todo 
o processo, do início ao fim, começando 
com a entrevista inicial até ao momento 
em que entregamos a chave na mão ao 
cliente. Desde a construção da parede 
até ao detalhe da almofada apresentar as 
rugas que se vêm nas imagens. Estamos 
habituados a filtrar, seleccionar, liderar. No 
fim do dia o cliente não chega até nós pelos 
papéis, desenhos ou visualizações, mas 
sim pelo resultado final. Temos uma equipa 
muito forte e focada e parceiros com total 
dedicação á implementação. Procurarmos 
incessantemente novos parceiros para dar a 
resposta às nossas necessidades”
Que principais desafios vos trouxe a 
pandemia? 
A pandemia acabou por ser um forte 
acelerador dos objectivos globais da nossa 
empresa. Os pedidos para novos projectos 
aumentaram. 
O ficar em casa possibilitou às pessoas 
pararem e observarem, verificar o quão 
importante é o ambiente que nos rodeia e 
como ele se reflecte nas nossas emoções. 

Foi uma validação muito grande dos 
princípios sob os quais o nosso estúdio 
nasce.
Desde projectos para alterar um quarto 
ou uma sala, até projectos para remodelar 
casas integralmente ou construídas de 
raiz. Verificamos isso a nível nacional, mas 
também internacional. Não se trata de uma 
moda, mas sim de uma necessidade, não é 
apenas gosto é funcionalidade.
Que objectivos têm para este ano e para 
o futuro?
Queremos consolidar ainda mais a nossa 
presença tanto a nível Nacional como 
internacional. Estamos a planear a abertura 
do nosso estúdio no Dubai e isto implica 
aumentar a dimensão da nossa equipa 
e encontrar o talento certo. Hoje em dia 
temos o “backbone” do estúdio formado, 
mas precisamos de novos talentos que 
pensem sem barreiras, que queiram 
aprender e descobrir, que não tenham medo 
de saltar do penhasco.
Neste momento temos projectos a decorrer 
em Portugal na Índia e a começar no 
Luxemburgo.

A nossa casa é 
um espaço onde 
tomamos decisões 
importantes, 
onde lidamos 
com os desafios 
da nossa vidais. 
O design torna-se 
um contributo 
vital para nos 
sentirmos bem
Nuno Pacheco
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Cidades da região são cada vez 
mais galerias de arte ao ar livre
A arte urbana tem vindo progressivamente a ganhar espaço em vários 

concelhos da região. Iniciativa Mural 18 tem entre os seus objectivos
a promoção de um roteiro com 18 murais

Inês Antunes Malta  (texto) 

A arte é hoje mais do que nunca 
presença assídua na imagem ur-
bana de várias cidades em todas 
as suas formas. Na região de Se-
túbal, vários são os locais onde 
se pode parar para admirar ou 

fotografar um mural de arte urbana e cidades 
como Barreiro, Seixal e Setúbal já começaram 
a criar os seus próprios roteiros. As cores in-
vadiram os espaços, retratando as histórias, 
tradições e pessoas que os fazem, tornando-os 
pontos de interesse para quem passa. 

Área Metropolitana de Lisboa vai ter 
roteiro de arte urbana a partir de Maio
Abrangendo todos os municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, Mural 18 é um pro-
jecto inédito de programação cultural em rede, 
com o objectivo de “sublinhar a importância 
da cultura na vida das comunidades”, sendo 
ao mesmo tempo um apoio para “quem faz 
da cultura a sua vida e forma de subsistência”. 
Da programação fazem parte vários eventos 
culturais e a promoção de um roteiro de arte 
urbana. É assim que a artista visual e ilustrado-
ra Tamara Alves chega ao Montijo entre finais 
de Abril e inícios de Maio para pintar na Rua 
Jorge de Sena, no Bairro do Esteval, marcan-
do a sua estreia na região de Setúbal, onde 
há muito desejava pintar. “Fiz, como sempre, 
uma pesquisa sobre o local e acabei por criar 
‘Nós somos as flores’ em alusão ao facto de 
o Montijo ser a capital da flor”, começa por 
explicar. “A figura está a segurar um ramo de 
flores e um pássaro muito bonito e frequente 
na zona, trepadeira-azul. Está inserida nas flo-
res, na natureza, na paisagem, que é o Montijo 
numa versão impressionista”, adianta, frisando 
que o objectivo da intervenção passa por “além 
de apelar à sustentabilidade e ética e à história 

e herança do Montijo, pensar no futuro e na 
forma como nos relacionamos com o que nos 
rodeia”. 

Nas palavras de Tamara, a importância da 
arte urbana ganha hoje novas dimensões: “te-
mos tido as galerias e os museus fechados e 
por isso uma peça na rua pode ser algo ainda 
mais valorizado. Se pensarmos bem, desde 
sempre usamos a rua, onde a arte é para todos. 
Lembro-me dos murais de Abril em que era 
usada como manifesto, como voz - e porque 
não como tela?”. A artista, que começou a pin-
tar há cerca de 20 anos, considera que a arte 
urbana tem vindo a ganhar espaço e que com o 
passar do tempo a batalha tornou-se diferente: 
“Há 10 anos estávamos a tentar ganhar espaço 
e agora os artistas que escolhem a rua como 
espaço de expressão conseguem estar mais 
focados em desenvolver o seu trabalho pessoal 
do que propriamente em conquistar a rua”.

Pinturas transmitem mensagens 
e criam elos de ligação
Desta missão de construir este roteiro faz tam-
bém parte João Samina, artista seleccionado pela 
cidade de Setúbal que vai pintar em Odivelas no 
âmbito desta iniciativa. Assina trabalhos a título 
pessoal na Bela Vista e no Centro Comercial Ale-
gro em Setúbal, em Grândola, no Barreiro e na 
Quinta do Anjo, de onde é natural e onde orga-
niza há três anos a Mostra de Arte Urbana. “Fui 
convidado pelo presidente da Junta de Fregue-
sia, António Mestre, para dinamizar encontros 
de artistas que pudessem deixar um legado de 
murais na freguesia mas principalmente reali-
zar um acontecimento, durante vários dias, de 
comunicação e conexão com a população local 
e de introdução deste tipo de arte a uma popu-
lação que não estava tão habituada a esse tipo 
de intervenções”, refere. “O mais importante é 
estar com as pessoas. Os artistas podem passar 

uma mensagem e conectar-se com a população, 
despertando sentido crítico, que é também o 
propósito da arte”, adianta.

Para João Samina, nos últimos anos “os murais 
passaram a ser também monumentos de uma 
cidade. Com uma durabilidade diferente, um mu-
ral não dura para sempre, ou não tem a mesma 
durabilidade que uma escultura, por exemplo, 
mas também tem a sua piada e interesse e é uma 
característica deste tipo de arte”. A presença do 
muralismo na imagem urbana é, no seu entender, 
“importante para as cidades porque cria mais 
uma camada de interesse para quem visita as 
cidades e para quem lá mora”, sendo também 
uma forma de dar acesso a este tipo de arte, de 
criar roteiros internos e de deixar melhorias no 
espaço público. “Um recanto ou parede esque-
cidos pode tornar-se ponto de interesse ou até 
de referência em locais mais pequenos, como a 
Quinta do Anjo”, diz.

Na cidade do rio azul, Samina reconhece “o 
caminho que se tem feito” neste sentido e a von-
tade existente de pintar vários locais e criar um 
roteiro, embora considere que estas acções “de-
viam ser alargadas a uma maior diversidade de 
artistas”. O artista considera ainda que a capital 
de distrito tem sido exemplo para outros con-

 TIAGO DURÃES

Em Setúbal, o mural vai ser pintado por 
GonçaloMAR. Francisco Vidal pinta em 
Alcochete, Tosco em Almada, Hugo 
Pinhão na Amadora, Tiago Hesp no 
Barreiro, João Cruz em Cascais, Pedro 
Pinhal em Lisboa, Sérgio Odeith em 
Loures, Ricardo Tota em Mafra e Gustavo 
São Pedro na Moita. Do elenco de 
artistas seleccionados fazem igualmente 
parte Ram Miguel em Oeiras, Vile em 
Palmela, João Rodrigues no Seixal, Raivo 
em Sintra, Smile em Vila Franca de Xira 
e o colectivo Amoca em Sesimbra. A 
evolução dos trabalhos, que arrancam a 
21 de Abril e se prolongam pelo mês de 
Maio, pode ser acompanhada ao vivo 
e também na plataforma Mural 18. No 
final, será construído um roteiro de arte 
urbana na Área Metropolitana de Lisboa, 
com a totalidade das intervenções.

Roteiro 18 
municípios, 18 
artistas, 18 murais

celhos. “Sinto que há essa vontade dos diversos 
concelhos de abraçar a arte urbana e integrá-la 
nas suas agendas culturais”, remata.

DR
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N
um ano tão desafiante 
como o de 2020, em que 
uma pandemia alterou por 
completo algumas regras 
de mercado, com uma 
imprevisibilidade a vários 

níveis, a SECIL manteve em curso os vários 
projetos e investimentos destinados a re-
duzir as emissões de CO2, não só através 
do aumento da utilização de combustíveis 
alternativos e da melhoria da eficiência 
energética, mas também pela produção 
de betão com menor incorporação de ci-
mento e do fabrico de um maior volume 
de cimentos compostos com utilização de 
matérias primas secundárias. 

Ao aplicar as melhores tecnologias de 
controlo ambiental, ao promover a biodi-
versidade, ao utilizar mais energias de fonte 
renovável e ao aumentar a circularidade de 
processos e recursos, a SECIL garante que 
as metas de redução carbónica que está 
a definir estão de acordo com a Ambição 
Climática declarada pela GCCA (Global Con-
crete and Cement Association) e do Rotei-
ro para a Neutralidade Carbónica definido 
pelo Cembureau (Associação Europeia 
do Cimento), que preveem a neutralida-
de carbónica da cadeia de fornecimento 
do betão até 2050. Só assim poderá ser 
possível garantir os melhores e mais sus-
tentáveis produtos e soluções de materiais 
de construção à base de cimento.

Sendo o maior grupo de materiais de 
construção 100% português e com uma 
experiência acumulada ao longo de 90 
anos, comemorados em 2020, a SECIL 
tem conseguido superar esta crise, não só 
pela resiliência e esforço das suas equipas 
e parceiros, mas também pela excelência 

PUBLIREPORTAGEM

SECIL – A caminho 
da neutralidade carbónica

A SECIL labora em Setúbal desde 1930 e há várias décadas que tem vindo a preparar o futuro. Para 
além do compromisso com o reforço da Sustentabilidade da sua atuação, com a digitalização do 
processo produtivo e com a inovação de produtos, a SECIL continua empenhada em encontrar 

oportunidades de negócio e de diferenciação da sua proposta de valor, reforçando a comunicação 
e otimizando a experiência do cliente ao longo do seu processo de compra

do desempenho dos seus serviços e da per-
formance dos seus produtos (cimento, agre-
gados, betão, argamassas e prefabricados).

Para além disso, foi ágil a entender com-
portamentos e soube provocar o mercado 
de forma inteligente, aproveitando os ele-
vados níveis de notoriedade já alcançados 
com a marca SECILTEK, para reforçar a sua 
comunicação e posicionamento, com uma 
campanha 360, com ativação digital, através 
de um novo website e da aposta nas redes 
sociais, mas também com a presença em 
TV, Outdoors, Imprensa e Ponto de Venda 
de Revenda. Sob o mote – a família SECIL-
TEK, esta campanha surgiu num momento 
em que as famílias portuguesas estavam 
obrigadas a passar muito tempo em casa, 
para comunicar, em situações familiares, as 
diferentes soluções da marca, dando forma 
às ideias de cada um, seja qual for o projeto.

Sabendo que a melhoria da experiência 

do cliente ao 
longo do seu 
processo de 
compra passa 
pela personalização, facilidade e rapidez 
dos serviços, a UNIBETÃO criou, em 2020, 
um Portal que é um autêntico marco na 
simplificação do processo de eficiência lo-
gística do planeamento em obra e no nível 
de serviço da entrega de betão, otimizando 
custos e recursos.  Atualmente qualquer 
cliente pode obter informação em tempo 
real sobre as obras em curso, as horas de 
chegada e saída de transporte, o estado 
dos fornecimentos, 
histórico e planeamen-
to das entregas futuras. 
Tudo numa plataforma 
digital disponível no 
seu computador ou 
smartphone.

Reabilitação da Biblioteca Municipal de Setúbal com o esquema 
Reabilita Cal

SECILTEK - Intervir no património edificado 
de forma responsável e sustentável

O elevado investimento em 
desenvolvimento e investi-
gação e a aposta na melhoria 
contínua dos seus serviços 
e da performance dos seus 
produtos fazem parte da 

estratégia que a SECIL tem para a criação de 
soluções de construção cada vez mais susten-
táveis, eficientes e duradouras.

Uma das formas mais consensuais de reduzir 
o impacto ambiental da construção é investin-
do na reabilitação dos edifícios já existentes, 
concedendo-lhes uma nova vida, com diferen-
tes funcionalidades, mais robustos, resistentes 
e eficientes energeticamente, promovendo, 
assim, o aumento da segurança e do conforto 
das populações. Porém, a decisão de intervir 
num edifício construído implica um conhe-
cimento muito aprofundado dos materiais e 
técnicas empregues na época da sua constru-
ção, para desta forma adequar e compatibilizar 
corretamente as novas soluções a utilizar.

Na SECIL defendemos que o desenvolvi-
mento de novos materiais para utilizar em 
obras de reabilitação deve ter sempre em conta 
a compatibilidade física, química e mecânica, 
respeitando assim integralmente a conceção 
original dos edifícios, e, simultaneamente, es-
tes novos produtos devem ser desenhados 
para se adequarem às técnicas de aplicação 

mais modernas, sempre que possível.
Na área da reabilitação de revestimentos, a 

Cal Hidráulica Natural (NHL) assume um papel 
central na conceção de novos produtos. Trata-
-se de um ligante de excelência, tipicamente 
português, com matérias-primas 100% natu-
rais e com uma capacidade ímpar em desen-
volver presa aérea e hidráulica, sem recurso a 
adições.  Para além disso, comparativamente 
a outros ligantes, necessita de uma menor 
quantidade de energia para a sua produção, 
libertando, assim, menos emissões de C02.

A SECIL comemora este ano os 130 anos de 
produção deste ligante, que há muito que está 
na base de grandes intervenções de reabilita-
ção, não só no distrito de Setúbal, mas também 
ao longo do nosso país e em diferentes países e 
continentes para onde é exportado, nomeada-
mente no Reino Unido, mercado especialmen-
te apreciador deste tipo de produtos.

A marca de materiais de construção SECIL-
TEK opera no mercado das argamassas secas e, 
neste leque de produtos, tem enquadramento 
a gama REABILITA CAL. Trata-se de um conjun-
to de argamassas formuladas exclusivamente 
à base de NHL, indicadas para cada operação 
de reabilitação de edifícios antigos.

Um dos exemplos mais recentes da utili-
zação destas soluções foi a reabilitação da 
Biblioteca Municipal de Setúbal, cujos re-
vestimentos exteriores foram alvo de uma 
intervenção com a execução de um reboco 
de desempeno com a argamassa REABILITA 
CAL RB e um barramento de acabamento 
com a argamassa REABILITA CAL AC. Poste-
riormente, os rebocos foram pintados com 
um esquema à base de silicatos, de forma a 
manter intacta a permeabilidade ao vapor de 
água – uma das características físicas funda-
mentais dos rebocos de reabilitação.

Reabilitação da Fonte dos Pasmados, em Azeitão, com o esquema 
Reabilita Cal

DRDR

A SECIL é a unica 
produtora na 
Península Ibérica 
de Cal Hidráulica 
Natural
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O design como arte para transformar 
ambientes e criar novos espaços

Tempo de pandemia ensinou-nos valor da vida entre paredes 
Inês Antunes Malta  (texto) 

E
m contexto de pandemia, é em casa 
que passámos a estar grande parte 
do nosso tempo. Nuno Pacheco, 
fundador da Ussenza, fala sobre 
esta “nova tendência” que assenta 
não apenas em gosto mas também 

na funcionalidade dos espaços.
Com o facto de terem de passar mais tempo 

em casa devido à situação pandémica que o 
mundo atravessa, as pessoas começaram a 
olhar para os seus espaços de forma diferente 
e a querer adaptá-los aos seus gostos e neces-
sidades. Quem o confirma é Nuno Pacheco, 

PUBLICIDADE

fundador da Ussenza, um estúdio de arqui-
tectura e design, que transforma ambientes, 
cria espaços, combina estilos e acredita que a 
forma, estética e funcionalidade são factores 
decisivos no dia-a-dia.

“A nossa casa é um espaço onde tomamos 
decisões importantes, lidamos com os desa-
fios da vida, convivemos com a nossa família 
e criamos os nossos filhos. É o nosso refúgio e 
neste sentido o design torna-se um contributo 
vital para o nosso bem-estar”, começa por dizer. 
“No nosso caso, a pandemia acabou por ser um 
forte acelerador dos nossos objectivos globais. 

Os pedidos para novos projectos aumentaram. 
Ficar em casa possibilitou às pessoas pararem 
e observarem, verificar o quão importante é o 
ambiente que nos rodeia e como ele se reflecte 
nas nossas emoções”, acrescenta, considerando 
que se verificou assim “uma validação muito 
grande dos princípios sob os quais o nosso es-
túdio nasce. Desde projectos para alterar um 
quarto ou uma sala até projectos para remode-
lar casas integralmente ou construídas de raiz. 
Verificamos isso a nível nacional, mas também 
internacional. Trata-se de uma necessidade. 
Não é apenas gosto, é também funcionalidade”.




