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Os mercados de habitação são instituições económicas e sociais incrustadas nas relações 
de poder, material e simbólico, de uma sociedade (Kemeny, 1995). 

O modo como o mercado de arrendamento é organizado em diferentes países, reflete-o 
e repercute-se em diferentes níveis de segmentação social.
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As políticas de habitação em Portugal

Para uma Nova Geração de Políticas de Habitação 2017



(um bem de primeira necessidade e um dos principais itens de despesa das famílias)
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-
Investimento público 

Regulação

Ocupação em regime de arrendamento

Habitação social

+
Alienação de habitação social

Ocupação em regime de propriedade

Apoio à compra de habitação e de proprietários endividados

Habitação precária

Políticas de habitação em Portugal ao longo últimas décadas

Segregação 
socio espacial

» 0,1 % do Produto Interno Bruto em 2016 (Pordata, 2017)

(Os inquilinos com maior solvência económica foram os que puderam comprar) 

» em operações requalificação urbana (Branco e Alves, 2017)

(+ problemas de gestão e manutenção dos condomínios)

(+ famílias sem capacidade de pagar empréstimos da casa)

( em áreas de grande procura habitacional (eg. AML AMP)



O conceito de mix social 

• Sinónimo de miscigenação, diversidade social, mistura social…

• Refere a coexistência de diferentes classes sociais ou grupos socioeconómicos numa 
mesma área. O ‘mix’ depende da estrutura socioeconómica, étnica, local e às escalas 
em que é analisado.

• Dimensões chave da segregação/mistura social

✓Demográfica (idade, tamanho do agregado familiar)

✓ Classe social (composição socioeconómica)

✓ Étnica/ racial

• Fatores históricos, demográficos, culturais e políticos (ex políticas de planeamento 
urbano ou de habitação) explicam a desigual distribuição residencial de diferentes 
grupos de população. 

CPG 2017 4



A geografia social das cidades

A segregação 
residencial no topo e na 
base da pirâmide de 
rendimentos. 

A concentração 
residencial de população 
desempregada em 
bairros de habitação 
social vs a concentração 
de população afluente 
(nativa ou estrangeira) 
em enclaves de luxo.
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Os debates sobre a segregação e o mix residencial

• A segregação residencial e a desigual distribuição das classes na estrutura residencial, 
limita a participação das famílias / comunidades nas diferentes esferas da sociedade? 
Trabalho, convívio social, participação política?

• A segregação residencial é uma escolha individual/ voluntária (ex preservação cultural, 
religiosa) ou é o resultado da falta de escolhas (devido à falta de recursos económicos, 
cognitivos, ou por decisões de discriminação institucional (ex de minorias étnicas)?

• Qual o papel dos ‘efeitos de área’, relacionados com as características do lugar e com a 
composição social dos lugares – na produção/ reprodução intergeracional da 
desigualdade social e territorial?
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Discursos sobre as estratégias de mix social

• a) A salvação dos enclaves 
problemáticos ! 

• b) Fundamental para diminuir a 
segregação residencial e escolar e as 
desigualdades socioeconómicas e 
territoriais !

• a) A propostas de demolição (seletiva ou 
total) de bairros ‘críticos’, acompanhada pela 
sua reestruturação física e funcional (em 
termos de tipos habitação, serviços, 
equipamentos). É acompanhada pela 
transferência de parte dos antigos moradores 
para outras áreas 

• b) Ao nível do planeamento urbano e 
politicas de habitação, adoção de princípios 
de maior equidade social, justiça social. As 
populações modestas devem ter acesso às 
localizações das populações abastadas. As 
politicas públicas devem favorecer o encontro 
de diferentes grupos sociais, de forma que 
estes se conheçam e confrontem as suas 
expectativas, valores e representações do 
mundo (Ascher, 2010)
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O mix social em estratégias de demolição e de realojamento 

• Principais críticas

1. Redução de habitação económica – diminuição da diversificação social dos bairros de 

arrendamento social, 

2. Destruição de comunidades e dos seus laços relacionais e identitários (Alves, 2017).
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erradicação de barracas  
demolição de bairros de 
habitação económica 



Estratégias de requalificação habitacional e de realojamento
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• Fundamentação

1. visam melhorar as condições do ambiente construído, por norma, espaço público, edifícios 

habitacionais e equipamentos.

• Diferentes tipologias de estratégias 

1. Conduzidas por princípios de justiça social – contribuem para a manutenção do tecido social 

existente e travar a expulsão dos inquilinos (CRUARB no centro histórico do Porto)

2. Conduzidas por interesses económicos (associadas a estratégias de marketing territorial e de 

especulação imobiliária) – contribuem, de forma direta ou indireta, para o afastamento da 

população residente (SRU no centro histórico do Porto)



O mix social em estratégias de planeamento urbano 

• O planeamento urbano é uma atividade focada na regulação dos usos do solo que 
influencia a quantidade e a localização do solo urbanizável, e de solo disponível para a 
construção de habitação. 

• Em períodos de elevada procura e de escassa oferta, a intervenção pública procura 
identificar e disponibilizar bolsas de terreno para a operacionalização de programas de 
construção/ requalificação de habitação acessível a grupos de menores rendimentos 
(habitação social) ou de rendimentos intermédios (habitação cooperativa).

• No sentido de responder a problemas de aumento dos preços de habitação, os 
governos de vários cidades (em alguns casos países), definiram a obrigatoriedade da 
inclusão de uma quota mínima de habitação social ou a custos controlados em novas 
operações de requalificação urbana ou de urbanização.

• Os regulamentos dos programas de financiamento de habitação (eg. RECRIA, Reabilitar 
para arrendar) e os instrumentos de planeamento (ex. Planos de Pormenor que 
definem o desenho, a densidade, a forma e a distribuição espacial de diferentes 
regimes/tipos de habitação) influenciam os processos de segregação ou miscigenação 
da cidade.
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O mix social em estratégias de planeamento urbano 

O Plano de Pormenor da 
Malagueira, Évora

A mistura de regimes de 
propriedade e grupos sociais
• Para a realização  do Plano a câmara 

adquiriu terrenos de privados. A área foi 
definida como ‘área de expropriação 
sistemática’, 

• A câmara negociou com os privados as 
condições de cedência dos terrenos 
(rurais), que depois de infraestruturados 
permitiram a construção de 1150 fogos.

• Os fogos foram promovidos por 
cooperativas (641 fogos) promoção 
direta do FFH (418 fogos) iniciativa 
privada (91 fogos) 

• 36% habitação social !
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Medidas ou instrumentos de Mix social

• Inclusionary zoning” (Kontokosta, 2014; Morrison and Burgess, 2014): novas áreas de 
urbanização/ requalificação com determinada dimensão, devem incluir uma 
percentagem de habitação económica acessível a famílias de baixo e rendimento 
médio. 

• Utilização de um sistema de quotas:

➢de quotas máximas para a concentração espacial de população desempregada ou 
dependente de prestações sociais em áreas urbanas ’em crise’; 

➢de quotas mínimas para a provisão de habitação acessível às classes de menores 
rendimentos em novas operações de urbanização ou de requalificação urbana. 
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