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1. Urran PoRra pARA o SuoopsrB EuRopnu

Lisboa e a sua área metropolitana, uma vasta aglomeração de densidade relativamente

baixa (com 2,6 milhões de habitantes em 3.000 Km2 de território), constituem a principal

concentÍação urbana da vasta frente atlântica da Europa que se estende das Ilhas Britânicas, a

norte, até ao Estreito de Gibraltar.

Foi a sua situação no amplo estuário do Tejo que, em boa medida, ditou a sua sorte, desde

a Antiguidade, quando aqui apoftaram as primeiras embarcações de povos do Mediterrâneo,

vindo a ser objecto de uma fundação romana. Na Alta Idade Média, sobretudo durante o

período muçulmano (718-1140), não deixou de crescer e de se afirmar como cidade portuária.

Um século depois da Conquista pelos portugueses, Lisboa tornou-se na principal cidade,

no maior pofto e na capital natural de um reino, de que ocupava um ponto central na linha de

costa, e tinha uma via natural, o rio Tejo, que era navegável até ao interior da Península

Ibérica. Estava definida não só a vocação da cidade, como do próprio País: o Mar, o Comércio

e a Navegação. Actividades que desde logo são promovidas, tanto na direcção do Norte

(Flandres, Ilhas Britânicas, Liga Hanseática, países escandinavos), como para o Mediterrâneo

(Barcelona, Maiorca, Génova, Amalfi e outras repúblicas italianas).

No início do século XV iniciam-se as viagens marítimas, que dão origem ao comércio

ultramarino e à constituição de sucessivos ciclos coloniais: Índia, Brasil, Africa. Em 1974,

com o fim do regime ditatorial iniciado em 1926, promove-se a descolonizaçáo, o que vai

provocar uma viragem histórica no posicionamento geoestratégico de Portugal e de Lisboa. É

o início de uma integração mais intensa no espaço europeu e, progressivamente, no espaço da

Península Iberica.

' pLrblicado originariamente em'. Geographische Runtlscha (1999) n"l0; com o título: Lissnbon: Tor Zum Südweslen Europas
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Na segunda metade dos anos 70, Lisboa, não obstante registar um forte crescimento

demográfico, entra em declínio, por um lado pela perda de capitalidade - enquanto capital de

um Império Colonial e de uma economia acelerada pela Guerra Colonial, Lisboa

desempenhava um vasto leque de funções -, e, por outro lado, pela crise económica iniciada

com o choque petrolífero de finais de 1973 e que atingiu as indústrias básicas localizadas na

sua maior parte na Área Metropolitana de Lisboa: químicas, siderurgias, cimenteiras, adubos,

construção e reparação naval, metalomecânica pesada.

A instabilidade política que resulta da mudança de regime não podia contribuir para uma

serena confrontação com os múltiplos problemas da ordem económica e social, e foram

desencadeadas algumas acções que não facilitaram a resolução dos problemas. Com efeitos na

Área Metropolitana de Lisboa, salientamos duas: a nacionalizaçáo da Banca e dos sectores

básicos da indústria transformadora e a generalizaçáo do congelamento das rendas de casa,

que desde os anos 40 tinha sido decretado, mas apenas paraacidade de Lisboa.

As nacionalizações e o declínio de sectores estratégicos da economia provocaram uma

deslocação para o Noroeste do País da iniciativa empresarial, baseada em ramos industriais de

mão-de-obra intensiva e com uma componente fortemente exportadora: têxteis, vestuário,

calçado, metalomecânica ligeira, madeira e cortiça, produtos para electricidade e electrónica.

Daqui resultou um novo ciclo de acumulação e, nos anos 80, a emergência de novos grupos

económicos, que vieram a ocupar lugares importantes em domínios chave como o da

distribuição e da banca.

Com a adesão às Comunidades Europeias e pivatizaçáo dos vários sectores

nacionaltzados, com destaque para abanca, Lisboa vai recuperar a sua capitalidade. O período

de franco desenvolvimento económico que todo o País regista a partir de 1985 tem efeitos

muito positivos na modernizaçáo da base económica e da infra-estrutura de Lisboa e da sua

Area Metropolitana.

No que concerne a base económica, observa-se a implantação de novos ramos industriais,

de tecnologias avançadas, mas o principal motor será o dos serviços e do comércio. A

melhoria das acessibilidades, dos portos e aeroporto, as rodovias e telecomunicações

conferem a Lisboa um novo posicionamento competitivo no contexto do País e da Europa.

Entretanto e realizado também um esforço significativo no campo da renovação urbana,

não só na capital como em vários centros urbanos dos subúrbios, tendendo a estrutura da Área

Metropolitana de Lisboa a diminuir o seu monocentrismo, existindo actualmente condições

para um processo tle desconcentração, já iniciado, e a progressiva afirmação de um modelo

policêntrico.
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No contexto da renovação uÍbana, cabe destacar dois grandes projectos, um de índole

promocional, imagética e funcional, outro na vertente social. O primeiro caso coffesponde à

realizaçào da Exposição Mundial de 1998, que constituiu o pólo de reconversão urbana de

uma vasta área (cerca de 300 hectares) junto ao rio, bastante degradada em resultado da sua

utllizaçào industrial (refinaria, petroquímica) e ainda enquanto aterro sanitário para os lixos

urbanos. O segundo caso refere-se ao programa de parceria conjunta Municípios, Estado e

União Europeia, para a erradicação de aglomerados de barracas na Área Metropolitana e que

abrange cerca de 30.000 famílias, em boa parte corespondendo a imigrantes de origem

africana.

A Área Metropolitana de Lisboa tem assim observado desde 1986 um processo de

qualificação, que se estendeu à recuperação de extensas áreas de desenvolvimento urbano

ilegal, desordenado; em contrapartida, acentuaram-se duas facetas negativas - uma expansão

excessiva e desarticulada de áreas urbanas e o rápido crescimento do parque automóvel, que

se tem feito a um ritmo tal que as novas vias e áreas de estacionamento rapidamente se

esgotam.

Os problemas são comuns às duas margens. O declínio industrial, tendo tido maiores

efeitos na Margem Sul (Península de Setúbal), provocou uma maior dependência desta

relativamente ao emprego que cresceu mais na Margem Norte. Este fenómeno acelerou a

necessidade de novos atravessamentos: construção de uma nova ponte rodoviária (1998) e

introdução do caminho de ferro suburbano (1999) na ponte inaugurada em 1966. Todavia, a

forte expansão suburbana na Margem Sul e o alastramento das residências secundárias

associadas às condições excelentes da Península de Setúbal para os lazeres e tempos livres,

tem vindo a aumentar o tráfego rodoviário entre as duas margens, sendo previsível a

necessidade de um novo atravessamento.

São estas pressões para o crescimento urbano expansivo que têm vindo a por em perigo

aquele que e o principal património da Area Metropolitana de Lisboa: as áreas de alto valor

paisagístico e com importante papel na manutenção de ecossistemas. Para além de dois

parques naturais e das reservas naturais dos estuários do Tejo e do Sado, bem como outros

sítios classificados (Figura 1), existem na Península de Setúbal mais de 10.000 hectares de

floresta com elevado valor biológico, sujeitos a fortes pressões especulativas e que aguardam

classificação e medidas de ordenamento.
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Um vasto e impoftante património histórico-cultural, arquitectónico e urbanístico,

associado ao património natural, conferem a Lisboa e Área Metropolitana um elevado

potencial como quadro de vida atraente, o que tanto pode funcionar na atracçáo para empresas

que valodzem estes aspectos, como para o crescimento da actividade turística.

Os projectos em curso nas infra-estruturas portuárias de Lisboa e de Setúbal, que vão desde

a melhoria dos cais de contentores, à modemização dos cais de navios de cruzeiro e à maior

oferta de marinas, bem como o futuro aeroporto, previsto para finais do próximo decénio,

poderão contribuir para valorrzar esta aglomeração urbana, afirmando-se deÍinitivamente

como a principal "porta" na fachada atlântica da Europa do Sudoeste.

Figura I - Áreas de Conservação da Natureza
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2. DEMocRAFTA: CRESCTMENTo zs ESTABILTzAÇ^o

Em 1900 a cidade de Lisboa tinha uma população de 351.200 habitantes e os outros 18

concelhos que hoje também fazem parte da Área Metropolitana (AML) totalizavam 217.800.

O conjunto somava 569.000. Em 1991 a cidade de Lisboa não ultrapassava os 663.000

habitantes, enquanto o resto do território metropolitano tinha 1.872.000, ou seja, um total de

2.535.000 habitantes para a aglomeração lisbonense. As estimativas do Instituto Nacional de

Estatística para 1998, sugerem um ligeiro crescimento para a AML e um declínio para a

cìdade.

O crescimento mais intenso da população da cidade dá-se a parlir dos anos 20,

aproximando-se dos 800.000 habitantes em 1950, data a partir da qual se dá uma quase

estabilizaçáo da população da cidade e dispara o crescimento suburbano: na década de 50,

enquanto o município de Lisboa tem um acréscimo de apenas 19.000 habitantes, a população

dos restantes concelhos da actual AML tem um aumento de 192.700 habitantes.

Esta evolução brusca resulta da conjugação de dois fenómenos: o êxodo rural para a AML,

respondendo à oferta de emprego na construção civil e nas novas indústrias que se começaram

a instalar na segunda metade dos anos 50; o congelamento das rendas de casa no município de

Lisboa, nos anos 40, que leva os promotores imobiliários a construir preferencialmente nos

municípios vizinhos.

Nos anos 60, que são caracterizados em Portugal por um recuo demográfico, em resultado

da emigração massiva para os países da Europa, em particular para França, enquanto a cidade

de Lisboa tem um decréscimo de cerca de 33.200 habitantes (-5%), os restantes municípios

registam um crescimento de 348.700 habitantes (+48o/o), cifrando-se a população total da

AML em 1970 em 1.839.700 habitantes. A crescente industrialização e a expansão do sector

dos seliços, quer privados, quer públicos, são responsáveis pela evolução global. A

diminuição da população na cidade de Lisboa corresponde, por um lado, à manutenção da

contracção da oferta de habitação como resultado do congelamento das rendas e, por outro

lado, à terciarizaçáo/renovação das áreas envolventes do centro tradicional, que já não tinha

capacidade de resposta para a procura de espaços de terciário, em particular para escritórios e

sedes de empresas, bem como para a implantação de novos hotéis, respondendo ao aumento

rápido da procura turística internacional.

Os anos 60 marcam também a expansão do processo de metropohzaçáo para a Margem

Sul, em resultado da construção da Ponte sobre o Tejo, inaugurada em 19ó6, cujas

consequências se iniciaram antes como resultado das expectativas geradas e do processo de
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industrialização, que se estende de Almada a Setúbal. Assim, de 1960 para 1970, a população

dos 9 municípios da Península de Setúbal passou de 291.500 para 400.900 habitantes (+38%).

Os anos 70 váo registar uma evolução demogrâfrca atiprca da AML, tanto no contexto da

Europa Ocidental, como no da Europa do Sul, em cujas principais cidades (Madrid,

Barcelona, Marselha, Roma, Nápoles e Atenas) se verifica uma estagnação populacional. A

AML tem um aumento de 360Á, atingindo em 1981 os 2.502.000 habitantes. A principal

determinante deste aumento resultou da fixação neste território de cerca de 50% dos quase

600.000 cidadãos portugueses que abandonaram as colónias quando estas acederam à

independência (a partir de 1975).

Nos anos 80 a população estabilizol; o aumento de 33.000 habitantes (+I,3oÁ) foi inferior

ao saldo natural, ou seja, a AML registou nos anos 80 um saldo migratório negativo, o

primeiro desde a sua existência enquanto facto geográfico. Esta evolução deve-se à

conjugação de dois factores: a maior estabilidade da população nas outras regiões do País, que

conseguem ancorar os seus próprios processos de urbanização; e alguma emigração para o

resto do País e para o estrangeiro.

Estima-se que nos anos 90 a população mantenha a tendência para a estabilização.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população da AML em 1997 seria da ordem dos

2.565.400 habitantes.

Deve salientar-se, a partir de meados dos anos 80, a assunção de um novo fenómeno, que

se acentuou nos anos 90: a imigração de estrangeiros, mormente de cidadãos das antigas

colónias. Em 1995 o total de estrangeiros em situação legal era de I72.9I2 no País, dos quais

cerca de 80oÁ na AML. Desta população, as comunidades mais importantes eram provenientes

da República de Cabo Verde e Angola, havendo ainda comunidades relativamente numerosas

de cidadãos brasileiros e da União Europeia.

A evolução verificada nos anos 80 e que provavelmente se prolongou para os anos 90,

embora com uma dinâmica mais positiva, esconde distintas realidades no interior da AML.

Assim, enquanto a cidade de Lisboa teve, como vimos, uma queda muito acentuada nos seus

efectivos demográficos (-18%), os outros municípios da AML a norte do Tejo cresceram na

ordem dos 110Á, e os da Margem Sul 10%.

Também nas coroas suburbanas se notam diferenciações, mais evidentes quando a análise

é feita ao nível das freguesias, mas já perceptíveis numa análise por concelho. Assim, alguns

concelhos da primeira coroa, tanto na Margem Norte (Amadora), como na Margem Sul

(Almada e Barreiro), evidenciaram tendências de estabilização ou mesmo de declínio

demográfico, do mesmo modo que alguns dos concelhos mais periféricos e com
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características rurais (Alcochete, Azambuja), que só parcialmente participam do crescimento

suburbano e periurbano da AML.

Apesar de ainda se manter relativamente jovem no contexto das regiões da União Europeia

e até em relação à maior parte das regiões portuguesas, a população da AML sofreu nos

últimos anos um percurso rápido de envelhecimento, mais acentuado na cidade de Lisboa e

nalguns municípios da primeira coroa suburbana. Em 1991, 17,5o/o dos habitantes estavam

acima dos 65 anos de idade e24,20Á abaixo dos 15. A Margem Sul tem umapopulação mais

jovem, mesmo que não se considere na Margem Norte a população do município de Lisboa.

Em 1991, o índice de envelhecimento (>65/<15 anos idade) era de 0,73 no conjunto da AML

(0,41 em 1981), valor que subia a 1,29 no município de Lisboa (0,75 em 1981).

Quadro I - AML: Mudança da estrutura demográfica 1981-1991

< I5 anos 9(t > 65 anos'% Indice envelhecímento
198 1 1991 I 981 t991 198 1 1991

Lisboa 28.4 21.4 21.4 21.1 .75 1.29

Margem Norte sem Lisboa 38.8 24.3 10.1 16.6 .28 .68

Mar Sul 37.8 28.0 12.3 13.5 -')') .55

AML 35.2 24.2 14.s 19.s .41 .13

Simultaneamente verificou-se uma significativa alteração na dimensão média das famílias,

como resultado da conjugação de declínio da fertilidade com as alterações nas práticas

societais (alastramento da família nuclear e tendência para aumentar o número das famílias

monoparentais). A dimensão média das famílias na AML passou de 3,1 em 1981 para2,9 em

1991, valores que são naturalmente mais baixos em Lisboa-cidade: 2,8 e2,7, respectivamente.

A tendência e para uma continuada diminuição, apesar de nos últimos três anos se ter

verìficado uma ligeira recuperação da fertilidade.

O envelhecimento é particularmente intenso no núcleo central da cidade de Lisboa, o que,

conjugado com alguns processos localizados de "gentrificação", resultado nuns casos da

implantação de jovens nos bairros populares no núcleo histórico, e noutros casos do

"regresso" à cidade de casais maduros de classe média alta, acentua a tendência para que a

area central registe um declínio demográfico, não obstante continuar com uma expressiva

função residencial. Nalguns segmentos da cidade histórica e da área central (CBD) observa-se

mesmo um processo de reabilitação e renovação urbana predominantemente orientado para a

função residencial, enquanto abrandou ou até estagnou o movimento de terciarizaçáo.
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Figura 2 - Densidade Populacional em 1991 na Area Metropolitana de Lisboa
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3. MooBnNrztÇÃo DA EcoNoMrA E MnRceoo DE TRABALHo

As transformações recentes do mercado de trabalho da AML têm na sua origem um amplo

processo de reestruturação industrial associado a uma expansão acentuada das actividades

terciárias. Paralelamente, a actividade agncola entrou em regÍessão, tendência, aliâs, que se

esboçou logo desde o final dos anos cinquenta na AML.

Entre 1981 e I99I, as actividades terciárias registaram um aumento de cerca de l9oÁ,

suficiente para compensar largamente a queda do emprego na actividade industrial e na

agricultura, tendo-se observado um aumento de 4,8oÁ da população activa total na AML, valor
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inferior ao registado no mesmo período para o continente (7,3%) (Quadro 2). Enquanto a

diminuição de activos nas actividades do mundo rural surge naturalmente do reforço da

urbanidade na AML, a par do processo de modernrzaçáo tecnológica da actividade com

reflexos na liberlação de mão-de-obra, a queda do emprego na indústria transformadora

resulta de uma combinação complexa de diferentes factores.

Quadro 2 - População Activa e Taxa de Variação da População Activa (oÁ),por Sectores, 1981-1991

Variação da População Activa (Yo I il III Total
ML -36,2 -16,0 18,7 4,8

VT -35,5 -10.9 21,3 5,1

I (continente) -40.4 4,9 30,9 7.3Pq4sgq

População ,

4\,IL
RLVT
Portugal (ct

A actividade industrial da AML destaca-se do perfil de especiaüzaçáo produtiva das outras

regiões, devido à presença de actividades mais intensivas em capital, como a indústria

química, siderurgia, e constmção e reparação naval. Estas indústrias atravessaram uma

profunda crise com reflexos muito negativos no mercado de trabalho. O aumento da

concorrência internacional, a alteraçáo da composição da procura e a 'maturidade' destas

indústrias induziram a um amplo processo de reestruturação industrial bem visível durante os

anos oitenta. A reorganizaçáo da produção industrial compreendeu processos de

racionalização e de mudança tecnológica, embora a intensificação das actividades mais

dependentes do factor trabalho, como o têxtil e vestuário, tenha contribuído igualmente para o

declínio da actividade industrial na AML. Alguns estudos apontaram a tendência de

desindustrializaçáo na AML, devido à diminuição generalizada do emprego. Refira-se, porém,

que os níveis de produtividade desta actividade cresceram e continuam a apresentar valores

superiores à média do país, pelo que é errado denominar este processo de desindustrialização.

Em contraste com a diminuição de activos nos sectores primário e secundário, observou-se

uma expansão das actividades terciárias, que ocupavam cerca de 70oÁ do total da população

activa em 1991, enquanto no continente esse valor ultrapassava ligeiramente os 50%. Ao

longo dos anos oitenta, observou-se uma diminuição da concentração do sector terciário na

AML, embora esta situação não tradtza uma inversão do efeito de polarização da região de

Lisboa, em virtude de corresponder essencialmente a uma melhoria da cobertura do país nos

RL

ulacão Activa í1991 I II III Total
20651 317863 782448 t120968
73428 430009 922014 142545t

continente) 413324 r517964 2014213 3945501

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (lNE)
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serviços de procura final, como a actividade bancária e consultoria diversa (contabilidade,

serviços jurídicos, estudos de mercado, informática, formação profissional,. . .).

Decorrente da evolução da base económica da AML nos anos oitenta, os níveis de

desemprego aumentaram em resultado da reestruturação das actividades industriais, com

impactos sociais muito forles nas áreas com uma especialização em indústrias em final de

ciclo e com tecnologias obsoletas. Assim, as áreas críticas coincidiam com corredores

industriais que apresenta(va)m uma forte incidência do operariado da cintura urbano-

industrial de Lisboa, designadamente o corredor Lisboa-Vila Franca de Xira e o arco

ribeirinho da Península de Setúbal. Ao contrário, os serviços financeiros e imobiliários e de

apoio à actividade económica, os serviços de saúde e educação e ainda os serviços pessoais,

culturais e de lazer expandiam-se a um bom ritmo, embora os trabalhadores colocados no

desemprego, sobretudo os de estratos etários mais elevados, continuem a demonstrar maior

dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O desemprego de longa duração passou a ser

uma preocupação das políticas públicas, traduzida pela implementação de esquemas de apoio

à criação do auto-emprego.

Em 1986, Portugal adere à Comunidade Económica Europeia e, em consequência da

formação do Mercado Único, registaram-se novas alterações no mercado de trabalho. O

processo de globalização e a dificuldade da superação de crises económicas - menos intensas

mas mais frequentes -, em associação com a liberdade de circulação de capitais no espaço da

UE, traduziram-se numa continuada reestruturação industrial mas desta vez orientada por

princípios de racionalização da actividade e pela incapacidade de algumas empresas

competirem com as suas congéneres europeias. A racionalizaçáo da actividade industrial

culminou com o encerramento de unidades vocacionadas para o mercado interno que

beneficiavam de esquemas de protecção, única razáo pela qual ainda se encontravam em

actividade (casos de indústrias alimentar, químicas, montagem automóvel sob licença,...).

Num quadro de livre concorrência, algumas empresas não conseguiram sobreviver, devido

principalmente às dificuldades de modernização tecnológica (caso da indústria de

telecomunicações).

Enquanto estas alterações tiveram um impacto negativo no mercado de trabalho, houve

outras, porém, que contribuíram para o desenvolvimento da AML. Após a adesão ao espaço

económico europeu, obselou-se uma forte penetraçáo de investimento estrangeiro na

economia da AML. Algumas iniciativas polarizaram mesmo especializações produtivas ao

nível sub-regional, das quais o projecto AutoEuropa é indiscutivelmente o mais significativo.

A entrada de capitais estrangeiros contemplou também a aquisição ou a participação no
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capital de empresas nacionais que, por esta via, conseguiram iniciar processos amplos de

modemização tecnológica e organizatla. No conjunto, o mercado de trabalho expandiu-se e

os níveis de desemprego começaram a diminuir nos anos noventa, a px de níveis de

crescimento económico, regra geral, superiores à média europeia.

Durante os anos noventa, os serviços continuaram a sua expansão. A AML destaca-se das

outras regiões nacionais pelo processo de terciarizaçáo mais avançado quantitativa e

qualitativamente. De facto, na AML observa-se uma maior incidência de actividades terciárias

avançadas, sobretudo nos segmentos dos serviços financeiros, imobiliários e dos serviços

mais intensivos em conhecimento (Quadro 3), com forte penetração de capital estrangeiro. A

hberalizaçáo e a privatizaçáo do sector bancário possibilitaram mesmo um reforço destas

actividades na base económica da AML, ainda que mantendo um forte efeito de polarizaçáo

da cidade de Lisboa.

A concentração de serviços públicos (administração, saúde, educação, cultura, actividades

de I&D) na capital diferencia o perfil de especiahzaçáo do sector terciário na AML,

igualmente singular pela concentração de actividades comerciais de retalho e hotelaria devido

à conjugação da dimensão do mercado, nível de vida da população e à vocação turística da

AML. Deve-se ainda referir a importância das actividades de transporte, armazenagem e

logística, cujo crescimento revela a importância da dimensão do mercado da região e a sua

acessibilidade e centralidade face ao mercado nacional.

Quadro 3 - Contribuição do Mercado de Trabalho da AML na RLVT e em Portugal (continente)
por sectores de actividade, 1996

CAE

,_1 - Agricultura, si

2 - Indústria exl-ra

3 - Indústria
4 - Electric gas e agua

AML/RLVT
(%)

AML/Porlugal
(continente)

ra- silvicultura e Desca 40,4 12,1---:-
extractlva 39,9 8

transformadora 72.4 18,0

idade 78.9 35,8
ão e obras oúblicas 83,4 29.4

restaurantes e hoteis 86,0 40,1

rtes, arïnazenagem e comun 91,0 51,5

financeiros. imobiliários e serviÇos prestados às empresas 93.4 57,8
prestados à col_e_ctividade, sociais e pessoais 87,1

83.3
___ 42,2

ì? 1

s *Ç_oI!1Iq949 r ,!I4. pÉ

6 _ç qqqqq.ry$4Ulq$e_
7 - Transpg_!-t,e!. 3rm4zg!ç
8 - Serviços_financeiros. i

9 - Sqylços
Total

Nota: Pelo lacto da lbnte estatística utilizada considerar apenas a actividade agrícola empresaria'I, ìgnorando a agricultura famtliar e

camponesa com uma exprcssão mujto elevada nas regiões NoÍte e Centro de Portugal mas residual na AML, resulta uma sobreavaliação do

emprego ncste sector na AML.

Fonte: Ministério do Trabalho e SoÌidariedade (MTS)

Os efeitos da integração de Portugal na UE são, portanto, de dois tipos no que se refere à

estrutura sectorial do mercado de trabalho: emergência de processos de racionalizaçáo e de
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casos de perda de competitividade na actividade industrial, a par de uma tendência centrífuga

em direcção às margens da AML; forte polarizaçáo da cidade de Lisboa nas actividades

terciárias mais avançadas, posição que de resto já se observava no passado, devido à

concentração dos poderes públicos e dos principais beneficiários da integração europeia.

As transformações sectoriais do mercado de trabalho foram acompanhadas pela redução

dos níveis de desemprego, embora se denotem, paralelamente, efeitos de segmentação

segundo o género, idade e nível de qualificação. A taxa de desemprego na região de Lisboa e

Vale do Tejo ascende a 6,10Á em 1998, cerca de um ponto percentual superior ao valor

nacional, mas com maior incidência nas mulheres e nos estratos etários mais jovens, muitas

vezes com níveis de qualihcação inferiores e, portanto, mais sujeitos às estratégias de

flexibilização das empresas. A contenção da despesa pública restringe igualmente o acesso

destes segmentos desfavorecidos ao mercado de trabalho, pois os serviços públicos

absorveram no passado um número muito elevado de jovens e de pessoas do sexo feminino.

Em resultado destas tendências, registam-se situações de trabalho precário, que afectam cerca

de 20 mil pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo (I,2oÁ do total de activos da região), das

quais 15,6 mil ocorrem nas actividades terciárias.

4. Uvn Socrnoepp DE CoNTRASTES

Quando percepcionada a partir da Europa ou em confronto com a realidade urbana dos

países economicamente mais prósperos, Lisboa tem sido vista, não sem Íazáo, como uma

cidade pobre, com défice de infra-estruturas e equipamentos, procuras sociais em regra pouco

exigentes, e uma parte da população a viver em ambientes urbanos carenciados, de que os

"bairros de lata" são o caso extremo.

As causas desta situação estão identificadas e são correlativas das vicissitudes do processo

de desenvolvimento português, nomeadamente ao longo deste último século: enquanto na

restante Europa Ocidental se assistiu a uma râpida evolução tecnológica que permitiu o

crescimento da economia, e a questão da redistribuição dos rendimentos tbi progressivamente

ganhando terreno como prioridade da acção dos govemos, em Portugal não houve condições

materiais para que se observasse uma melhoria significativa dos rendimentos médios da

população - a agricultura, de baixa produtividade, foi praticamente até aos anos 60 a base da

economia, diante de uma industrialização queprogrediu com dificuldade -,para além de que

só muito tarde foram interiorizados pela cultura política os princípios da equidade. Lisboa,

enquanto capital de um país pobre, chegaria assim ao último quartel do século XX com uma

estrutura social marcada por grandes rupturas, e em que um largo segmento da população, não
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só do proletariado mas também das classes médias, continuava a apresentar rendimentos

escassos e patentes dificuldades no acesso a serviços sociais, como a educação ou a

assistência na velhice e na doença.

A evolução económica e política dos últimos 25 anos, e em especial do período pós-1986,

que assinala a adesão à CEE/UE e representa o início de um novo ciclo de crescimento

económico, veio alterar em grande parte aquele quadro de referência. Por um lado, houve um

considerável avanço em terrnos dos direitos e das garantias asseguradas pelo Estado às

populações, desde a educação à saúde e à assistência (aumento da escolaridade obrigatória,

instituição de um serviço nacional de saúde, universal e gratuito, instituição do ordenado

mínimo, criação de novos subsídios, de que o rendimento mínimo nacional é o mais recente).

Por outro lado, aumentaram, em termos médios, os rendimentos das famílias (estima-se que o

PIB per capita em p.p.c. esteja em torno dos 960/o da média comunitária na NUTE III Grande

Lisboa e 85oÁ na NUTE III Península de Setúbal), com reflexos muito visíveis nos

indicadores de consumo e de conforto dos lares: 505 automóveis por 1000 habitantes (1995),

472 telefones por 1000 habitantes (1995), mais de 314 dos alojamentos equipados com

máquina de lavar roupa.

Os sinais positivos, favoráveis a um certo optimismo, que emanam da evolução económica

recente, não significam que estejam inteiramente superados os problemas da pobreza, ou que

novos factores de exclusão social não tenham emergido. E indiscutível que têm sido os

proÍissionais com elevadas qualificações escolares e profissionais aqueles que mais

beneficiam do crescimento observado. Em contrapartida, muitos trabalhadores pouco

qualificados, ou a trabalharem em sectores em crise, viram degradar-se as suas condições

salariais e contratuais, não só com a generalização de situações de trabalho precário e a

consequente marginalizaçáo face ao sistema de direitos e garantias que são apanágio dos

trabalhadores do sector formal, mas também - embora em menor grau - com o desemprego,

problema que nos anos duros da crise (1981-85) afectou seriamente os municípios

industrializados, nomeadamente da Península de Setúbal, mas que hoje se encontra

controlado.

Na Area Metropolitana de Lisboa, talvez mais grave que o problema do desemprego dos

operários especializados, que mais ou menos tem sido resolvido pelo auto-emprego (as

indemnizações e as reformas antecipadas servem de investimento inicial), é o problema da

entrada no mercado de trabalho, nomeadamente para os jovens com escassas qualificações

escolares e sem experiência profissional, ou, no outro extremo, para os jovens com

qualihcações escolares muito especializadas. Naturalmente, é no primeiro grupo - de resto, o
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mais numeroso - que encontramos as situação de maior gravidade ou que envolvem maiores

riscos de exclusão social, \ma vez que aparecem associados a quadros familiares e urbanos

carenciados, designadamente bairros degradados, de habitação social ou mesmo de barracas.

A ausência de um projecto de vida credível, em face de expectativas mínimas de entrada no

mercado de trabalho e sobretudo de "carreira", e a frustração que releva de não poderem

aceder às oportunidades que a sociedade de consumo parece pôr à disposição, tomam-se para

estes jovens em caminhos faceis para a toxicodependência, paÍa a criminalidade e para outras

actividades informais/ilegais, como o tráfico de estupefacientes, que tem os seus principais

centros de distribuição justamente em áreas degradadas, em especial bairros de barracas onde,

pela própria morfologia e densidade de ocupação, é difïcil levar a cabo e com sucesso acções

de policiamento ou operações de rusga. A toxicodependência é hoje, aliás, um problemas

sério da sociedade portuguesa, e por inerência da capital e da sua área metropolitana, não só

pelas implicações que tem em termos de saúde pública, mas também pelas fracturas que

introduz na sociedade, enquanto factor gerador de processos de marginahzaçáo.

Os imigrantes, cujo número tem vindo a aumentar rapidamente nos últimos anos, em

correlação com a evolução favorável da economia portuguesa, formam um outro grupo com

especial vulnerabilidade às situações de pobreza e de exclusão social em sentido lato. O

modelo de inserção profissional dominante, frequentemente pela via do sector informal e por

ocupação de funções pouco qualificadas - construção civil e obras públicas no caso da

população masculina, negra e romena, e os serviços de limpeza e domésticos no caso das

mulheres africanas; o comércio e as actividades precárias por conta própria no caso das

comunidades asiáticas, é um factor potenciador dos processos de exclusão social, que as

diferenças culturais jâ de si favorecem. Igualmente preocupante é o facto das crianças de

minorias etnicas apresentarem taxas de insucesso escolares muito superiores à média, aspecto

que se tem procurado minorar com o desenvolvimento de projectos escolares-piloto

adaptados, em que se inclui nomeadamente o ensino de crioulo como segunda língua.

Não sendo imigrantes, os ciganos constituem uma outra importante comunidade étnica,

também ela sujeita ou mais vulnerável a fenómenos de exclusão social. A fraca escolarização

da população, mesmo dos mais jovens, e especialmente das mulheres, o endogamismo e a

rigrdez da tradição nas saídas profissionais, são factores que potenciam a exclusão da

comunidade cigana, primeiro no mercado de trabalho, mas também nas outras esferas da vida

social.

O crescimento da imigração e a "sedentanzaçáo" da comunidade cigana, que aparece como

única solução diante do declínio do mundo rural e do consequente desaparecimento de muitas
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das oporlunidades tradicionais de negócio, tem tomado mais visíveis certos aspectos da

segregação social do espaço urbano. A componente étnica veio sobrepor-se a velhas

diferenças na apropriação do território baseadas em critérios como o rendimento ou o estatuto

social e profissional. Em alguns núcleos, especialmente de barracas, há manifesta tendência

de guetificação.

Um último aspecto ao qual importa fazer referëncia, não só pelos problemas que levanta

em termos da manutenção de uma certa 'vida urbana', mas também pelas novas procuras de

serviços sociais e carências que gera, é o envelhecimento da população. Este fenómeno, que

aparece como uma inerência da 'modernização' dos padrões demográÍicos, mas que é também

em pafte o resultado de um modelo de desenvolvimento urbano que desde há décadas assenta

na suburbanizaçáo, com a migração dos casais jovens para a periferia, está a ganhar

importância. Hoje afectajá com alguma intensidade as áreas de urbanização mais antiga e

consolidada, designadamente os bairros históricos e, em menor grau, alguns dos subúrbios

mais antigos. Correspondendo os idosos a uma população com fracos recursos, que sobrevive

na maior parte dos casos com pensões mínimas ou insuÍicientes para assegurar um certo

número de consumos, conclui-se facilmente que o envelhecimento demográfico das áreas

históricas constitui um dos maiores obstáculos à própria revitalizaçáo funcional desses

espaços.

Tem havido por parte das autoridades, tanto da administração central como das autarquias,

frequentemente em parceria, esforços no sentido de combater os vários problemas que, do

ponto de vista social, hoje se colocam na Área Metropolitana de Lisboa, e que acabámos de

enunciar. Especialmente importantes neste capítulo, pelos investimentos que envolvem e pela

filosofia que preconrzam, são os progÍamas comparticipados por fundos comunitários,

particularmente os que procuram intervir em simultâneo e de forma articulada nas vertentes

da renovação/requalificação urbanística e da revitalizaçáo económica/valorrzaçáo social,

como o Programa URBAN e o Programa de Reabilitação Urbana. Estes dois programas,

integrados no II Quadro Comunitário de Apoio, procuram apoiar a revitalizaçáo e

requalificação de áreas com problemas de degradação social e urbana, elevada incidência de

grupos vulneráveis, desemprego e fenómenos de marginalidade e exclusão social.

Para o conjunto da Área Metropolitana de Lisboa foram previstas 10 intervenções,

totalizando um investimento global de 68.403.655 euros dos quais oerca de 70%

disponibilizados pelo FEDER e pelo FSE, e que procuram cobrir um universo de

aproximadamente 250.000 hab. Trata-se, em qualquer dos casos, de intervenções em áreas

com manifestos problemas habitacionais e de ambiente urbano, onde se incluem tipologias
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variadas, desde situações de bairros sociais sub-equipados e com ocupação excessiva a bairros

de barracas/construção ilegal carenciados em infra-estruturas, ou mesmo a núcleos antigos de

aglomerados suburbanos em decadência, aparecendo como traços comuns a ausência ou

escassez de actividades económrcas capazes de sustentar alguma oferta de emprego local, o

sub-equipamento e a falta de espaços públicos, elevadas taxas de desemprego dos jovens,

marginalidade e toxicodependência, ou problemas de exclusão étnica. As soluções

encontradas passam não só pela melhoria das condições de habitabilidade e pela qualificação

urbanística em geral, mas incluem também uma forte componente de valorização da dimensão

económica e social, procurando o envolvimento e a participação das populações,

nomeadamente com o incentivo ao pequeno ìnvestimento produtivo/auto-emprego e a criaçáo

de "ninhos de empresas", pela melhoria da oferta de equipamentos, pela criação de programas

específìcos/adaptados de combate ao insucesso escolar, de ocupação dos tempos livres dos

jovens, de profilaxia e terapia da toxicodependência, e pela dinamrzaçáo sócio-cultural, numa

lógica que é muitas vezes simultaneamente de promoção da auto-estima das comunidades

locais e de projecçáo para o exterior de uma imagem mais favorável do bairro.

5. HnnrreçÃo: DeSTcUALDADES e CanÊNcras

As mais importantes medidas levadas a cabo nos últimos anos com vista à

resolução/mitigação dos problemas de pobreza e exclusão social aparecem associadas, como

vimos, de uma forma ou de outra, a intervenções de renovação e reabilitação urbana e de

melhoria das condições de habitabilidade. As razões prendem-se com o facto da habitação ser

tradicionalmente um dos 'problemas crónicos' do desenvolvimento da Área Metropolitana de

Lisboa, problema esse que releva em primeiro lugar de um patente desajustamento entre as

procuras das classes mais desfavorecidas e a oferta de habitação a preços compatíveis, tanto

pelo mercado como pelo próprio sector público, e que se traduz no surgimento de formas

diversas de habitat precário, elas mesmas potenciadoras, em diferentes graus, de processos de

exclusão social

Não sendo uma novidade dos anos 60, é nesta década que arranca em força o fenómeno

das banacas e da urbanizaçáo ilegal, em correlação com a chegada em massa de população

rural à cidade, tendência essa que prosseguirá na década seguinte com a vinda de população

das ex-colónias. Perante a incapacidade do Estado e das autarquias responderem à procura

crescente de habitação por parte dos sectores menos solventes - o que em boa medida se ficou

a dever à pressão exercida pela Guerra Colonial sobre as finanças públicas - acabam por ser

encontradas soluções informais que se tornariam numa pesada herança paru a cidade de
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Lisboa e para os municípios envolventes: na periferia, tanto na margem norte como na

margem sul (aqui também com uma componente importante de residência secundâria, para

uma classe média/média baixa), aparecem os loteamentos ilegais, sem a necessária dotação

em infra-estruturas e em equipamentos, e à margem de qualquer plano, maioritariamente de

habitação unifamiliar, mas que numa fase inicial, e em especial na envolvência imediata da

capital, consistiram também em subúrbios de altas densidades; na cidade de Lisboa

propriamente dita e na sua coroa envolvente imediata, especialmente em terrenos com

limitações à edificação (leitos de cheia, áreas de declive, áreas de serventia de infra-

estruturas,...) ou desvalorizados (insalubres, com má exposição, etc.), desenvolvem-se formas

de habitat ainda mais rudimentares e degradadas, destinadas aos segmentos menos solventes

da população - os bairros de barracas, que ainda em 1993 totalizariam, no conjunto da Area

Metropolitana de Lisbo a, 28.725 fogos e I 1 1 .606 habitantes, distribuídos por 833 núcleos.

A um outro nível, como já referimos, também o condicionamento das rendas dos anos 40

foi um factor de perturbação na evolução do sector habitacional, com consequências nefastas

em todo o processo de desenvolvimento da Area Metropolitana de Lisboa. O mercado de

arrendamento tornou-se, na sequência desta medida, pouco atractivo para o investidor

privado, e a oferla de habitação passou a orientar-se quase inteiramente para o mercado de

venda. Assim, ao mesmo tempo que se degradava o parque habitacional do mercado de

aluguer, designadamente nas áreas de urbanizaçáo mais antiga, perante a desactualização das

rendas e a consequente incapacidade dos senhorios procederem a obras de melhoramento nos

edificios, assistia-se por outro lado ao avanço da suburbanizaçáo, que, realizando-se em solo

mais barato, aparecia como única possibilidade de as classes médias acederem à compra de

habitação.

Nos anos 80 e 90, apesar de a tendência geral na Área Metropolitana de Lisboa ser de

estabilização demográfica, tem continuado a aumentar o número de alojamentos, em parte

devido às alterações na estrutura das famílias (mais famílias de menores dimensões), e em

parte também ao aumento de residências secundárias, correlativa da melhoria dos

rendimentos. Entre 1981 e 1991, o crescimento cifrou-se em233.303 fogos (mais 27oÁ),dos

quais 6% foram construídos na cidade de Lisboa e os restantes nos municípios da coroa

metropolitana, particularmente na margem norte. Contrariamente à situação das décadas

anteriores, tratou-se jâ na sua grande maioria de um processo de suburbanização

convencional, sem expansão digna de nota de loteamentos clandestinos (a sua maior parte foi

mesmo, entretanto, reabilitada) e até com alguma diminuição do número de barracas.
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Quadro 4 - Alojamentos existentes na AML em 1981 e 1991

1981 t991 8r/91
Lishoa 263552 218081 55

AML Norte (sem Lisboa 373586 5t9521 39,t
AML Sul 2130t6 28s849 34.2
AML ítotal 850 154 1083457 )'1 L

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (INE)

Os dados disponíveis sobre a evolução nos anos 90 apontam para conclusões semelhantes,

ou seja para a manutenção da tendência de crescimento do número de fogos, sendo mais uma

vez os concelhos da coroa metropolitana da margem nofie aqueles que, globalmente, registam

os maioÍes aumentos (Figuras 4 e 5). Assim, terão sido construídos 82.584 novos fogos no

conjunto da Área Metropolitana de Lisboa só nos anos de l99l-93 e 1995-96, ocolrendo o

principal sufio (cerca de 22.000 fogos) no concelho de Sintra - o que em parte pode ser

explicado pelo facto de se tratar de um dos maiores municípios da Area Metropolitana de

Lisboa, em termos de superficie, e também de um dos que goza de melhor acessibilidade à

capital.

Figura 4 - Fogos conshuídos entre 1991-1996 na AML
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Figura 5 - Barracas constmídas em 1993 na AML
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A continuação do crescimento de habitação na periferia não invalida que se esteja a assistir

simultaneamente a um surlo assinalável de novas construções nas áreas mais centrais da Área

Metropolitana, designadamente no concelho de Lisboa, onde, só no período em referência, se

assistiu à construção de cerca de 8.000 fogos, de promoção privada - para as classes mais

favorecidas , pata quem a centralidade é de novo um valor - e pública - também neste caso não

apenas para a população desfavorecida, mas também para certos estratos da classe média, a

quem se destinam maioritariamente os produtos imobiliários da EPUL, empresa de capitais

públicos responsável pela urbanizaçáo dos terrenos na posse camarëria. Não se pode daqui

deduzir mecanicamente, todavia, que um número correlativo de novos habitantes se tenha

vindo instalar em Lisboa, não só porque este crescimento do número de fogos é parcialmente

compensado pelo abandono de velhos edificios nas áreas mais antigas da cidade, não só ainda

poïque e patente a tendência para a diminuição da dimensão média das famílias, mas tambem

porque parte destes novos fogos correspondem a operações de realojamento integradas num

programa para a erradicação das baracas lançado em 1994, com o apoio de fundos

comunitários.
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Uma nota de destaque deve ser dada finalmente ao projecto Expo Urbe, iniciado nos anos

90 em articulação com a preparação da Exposição Mundial de Lisboa (Expo'98), Trata-se de

uma grande operação de renovação urbana na frente ribeirinha da Lisboa Oriental, que cobre

um total de cerca de 300 hectares, e onde se prevê que venham a instalar-se, num horizonte de

dezlquinze anos, cerca de 20.000 habitantes. A intervenção, ancorada na Doca dos Olivais e

no recinto da EXPO'98 (cujas estruturas se mantêm, como equipamentos e edificios

públicos), aparece como uma altemativa residencial para as classes médias/médias-altas e

pretende-se que venha a funcionar como foco dinamizador de um processo mais amplo de

reabilitação e requalificação da Lisboa Oriental.

6. PBnspecrrvA soBRE o PRocESSo DE PLANEAMENTo

As características naturais do sítio - o relevo e a hidrografra - constituem os grandes

elementos ordenadores do território da AML. Pode assim dizer-se que ao longo dos séculos

tanto a cidade como a sua área metropolitana cresceram de forma orgânica. Esta afirmação é

particularmente válida até à difusão massiva do transporte automóvel, que funciona como um

instrumento desordenador, sobretudo porque coincidiu com o grande movimento migratório

das áreas rurais para a AML, não tendo existido instrumentos eficazes de planeamento e de

gestão do território. No entanto, a cidade de Lisboa coúeceu planos urbanos modernos desde

a reconstrução pombalina, consequente ao sismo de 1755, tendo no último quartel do século

XIX sido objecto de um conjunto de intervenções de cariz haussmaniano que orientou o

crescimento da "cidade formal" até à década de 20 do presente século.

Foi o regime ditatorial implantado em 1926 que ambicionou uma viragem para o

planeamento urbano de Lisboa, dentro dos conceitos do modernismo. Para o efeito são

chamados a Lisboa planeadores franceses, da írea do Paisagismo (Forrestier) e do Urbanismo

(Agache), que apresentam algumas linhas orientadoras. O regime do Estado Novo, que

emerge do período da ditadura militar, dará particular importância à gestão urbana da capital,

conferindo-lhe estatutos especiais, valorizando não só as componentes infra-estruturais, como

as simbólicas.

E neste contexto que ao mesmo tempo que se elabora um plano de urbanização, pela

primeira vez extensivo a todo o território municipal (80 km2), se vão tomando opções

fundamentais que configuram uma gestão moderna da cidade: aquisição ou expropriação de

mais de metade do tenitório ainda livre; desenvolvimento urbano em parceria (mais ou menos

forçado) com os proprietários, com os promotores imobiliários e pequenos construtores civis;

lançamento de um vasto conjunto de obras públicas: Parque Florestal de Monsanto,
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Aeroporto, novas infra-estruturas portuárias, Cidade Universitária, Instituto Superior Técnico,

hospital central, novas escolas, vários conjuntos de habitação social, redes viárias, etc.

Quando o Plano Director da Cidade de Lisboa, dirigido pelo arquitecto urbanista francês

Etienne de Groër, é aprovado em1949, estão lançadas as grandes linhas de desenvolvimento

da cidade para a segunda metade do século XX, apoiadas numa estratégia de forte intervenção

municipal, com as rendas de casa congeladas e a maior parte do solo livre na posse do

Município. São assim postos em prática, ainda no anos 40 e ao longo dos anos 50, vastos

esquemas de desenvolvimento urbano, alguns de habitação social, outros com várias

componentes, com maior ou menor intervenção do Estado, do Município e de organismos

ligados ao aparelho corporativo do "Estado Novo". Destes conjuntos destacam-se Alvalade e

Restelo, projectos dos anos 40, e Olivais-Sul, iniciado nos anos 50.

Entretanto são deírnidas especializações funcionais para os territórios suburbanos: a

Margem Sul (Península de Setúbal) deverá ser o suporte da modema industrializaçào do País,

complementada com o eixo ribeirinho da Margem Norte (Lisboa Oriental, Loures, Vila

Franca de Xira), enquanto que o eixo Lisboa-Sintra terá uma função predominantemente

habitacional, com algumas indústrias consideradas limpas (farmacêutica, artes gráficas,

confecções) e o eixo de Lisboa-Cascais terá uma vocação turística e residencial.

Tudo isto será integrado no primeiro Plano Regional para o território metropolitano (1963),

que nunca chegou a merecer aprovação oficial. Todavia este Plano Regional influenciou

bastante o desenvolvimento futuro da Ãrea Metropolitana de Lisboa, a dois níveis: por um

lado, a instalação de novas infra-estruturas rodoviárias, no essencial, viria a seguir o

estabelecido, bem como a expansão de algumas aglomerações; por outro lado, as propostas do

Plano foram totalmente subvertidas no respeitante a áreas verdes (agrícolas, de protecção e

salvaguarda) que em grande medida deram origem a loteamentos e bairros ilegais: desde o

início dos anos 60 ate meados dos 70 construíram-se ceÍca de 300.000 fogos em áreas de

desenvolvimento ilegal (que tiveram a designação de "clandestinos"...).

Entretanto, ao longo dos anos 60, várias sedes de município são objecto de planos de

urbanizaçáo, que em geral nunca são aprovados. Para a cidade de Lisboa é elaborado um novo

Plano, mais uma vez coordenado por um urbanista francês, Meyer-Heine, que está concluído

em 1967, mas que só virá a ser aprovado em 1976, quando as propostas já estavam

ultrapassadas pela realidade.

Com a integração europeia em 1986, inicia-se um novo ciclo de vida do planeamento

municipal, na medida em que é possível associar às propostas de ordenamento pacotes

financeiros anuais e plurianuais. São instituídos os Planos Directores Municipais, que a partir
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do início dos anos 90 constituem condição para o apoio dos fundos comunitários para certos

investimentos em infra-estruturas. São planos de escala intermédia (1/25.000), apontando as

gÍandes manchas de zonamento, a localízaçáo dos equipamentos e as redes de infra-estruturas.

São normativos e acompanhados de um regulamento que constitui a base para a elaboração de

planos de maior escala: planos de urbanização e planos de pormenor.

Nos anos 80 são também instituídos os Planos Regionais de Ordenamento do Tenitório

(PROT), tendo a AreaMetropolitana de Lisboa sido objecto de um Plano deste tipo no início

dos anos 90, que no entanto também não teria aprovação do Governo (a quem compete a

aprovação), pois manifestaram-se discordâncias entre alguns ministérios, que a de maior

impacto foi a discordância entre o das Obras Públicas e o do Planeamento no respeitante à

localizaçáo da nova ponte sobre o Tejo - prevaleceria a posição das Obras Públicas. Já em

1999 reiniciaram-se os trabalhos de elaboração de um PROT para a AML.

Na Area Metropolitana, ao longo do tempo têm sido elaborados e por vezes implementados

outros planos. Foi o caso, nos anos 40, do Plano Especial de Urbanizaçáo para a Costa do Sol

(Oeiras-Cascais). Mais recentemente o Ministério do Ambiente promoveu planos de

ordenamento para os Parques Naturais (Sintra e Arrábida) e para os orlas costeiras (praias e

anibas). Nos últimos anos vários municípios levaram também a cabo planos de reabilitação e

salvaguarda de zonas históricas urbanas e de urbanismo comercial, estes também com o

objectivo de recuperar o ambiente e o dinamismo das áreas comerciais tradicionais, face aos

impactos negativos das grandes superficies periféricas no comércio tradicional.

Todo este processo tem sido acompanhado, na Área Metropolitana de Lisboa e no País em

gera7, pela expansão do número de técnicos de planeamento, tanto no sector público como no

sector privado. Por outro lado, a actividade de planeamento urbano alargou-se a outros

domínios técnicos e científicos, não se restringindo apenas a arquitectos e engenheiros civis,

como foi norma ate ao início dos anos 70. Hoje a actividade de planeamento urbano é vista

como um domínio típico de interdisciplinaridade, onde convergem além daqueles

profissionais, os geógrafos, os economistas, os engenheiros de ambiente, os paisagistas, os

sociólogos e os juristas.

Por outro lado, nas universidades foram criados cursos mais orientados para a capacitaçáo

de técnicos superiores de planeamento e ordenamento do território. Na sequência, têm vindo

também a constituir-se associações profissionais, com crescente intervenção nas práticas do

planeamento, bem como nos seus enquadramentos institucionais, técnicos e científicos.

Não obstante esta evolução globalmente positiva, Lisboa e a sua área metropolitana

evidenciam grandes carências no que concerne um adequado ordenamento do território,
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podendo levantar-se muitas dúvidas quanto à sustentabilidade global do modelo(?) de

(des)ordenamento que se tem vindo a configurar.
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