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Introdução 

O presente relatório insere-se no projeto de revisão do Plano Diretor Municipal do Porto, e visa 

explorar os dados disponíveis referentes ao parque habitacional e às dinâmicas urbanísticas, 

desde a entrada em vigor do PDM em vigência até ao final do ano de 2016, ou seja, no período 

de 2007 a 2015/16, conforme a disponibilidade de informação.  

O documento começa por focar os aspetos mais gerais do parque habitacional à data do último 

recenseamento (2011) recorrendo, sempre que se afigurar pertinente, a análises evolutivas 

relativas ao anterior intervalo inter-censitário (entre 2001 e 2011). Centra-se sobretudo nas 

tendências globais de evolução dos edifícios e alojamentos, assim como na sua repartição 

relativamente à forma de ocupação, densidades e níveis de degradação do edificado.  

Após uma breve análise das tendências recentes do mercado residencial, centra-se no 

tratamento dos dados estatísticos associados às operações urbanísticas. Numa primeira fase, 

identifica as intenções de edificar manifestadas através dos pedidos de informação prévia (PIP), 

seguindo-se a análise da correspondente materialização através dos licenciamentos de projetos 

de obras particulares, bem como de obras públicas (neste caso, através da análise dos pareceres 

não vinculativos - PNV). Ainda no âmbito das dinâmicas associadas às operações urbanísticas, 

são analisadas as autorizações de utilização e as operações de loteamento. 

Os vários aspetos analisados ao longo do relatório combinam abordagens a diferentes escalas, 

sendo, naturalmente, privilegiada a escala do concelho. Os elementos disponíveis são 

igualmente analisados a escalas infra-concelhias, incluindo as freguesias (na configuração em 

vigor à data do último recenseamento) e as secções estatísticas, sempre que se justifique uma 

abordagem de aspetos mais específicos e localizados. O confronto entre a realidade do Porto e 

as do Grande Porto e do País é igualmente recorrente, com vista a uma melhor compreensão do 

posicionamento da cidade relativamente a realidades mais abrangentes.  

 

1. Notas metodológicas 

Apesar do Recenseamento Geral da População e da Habitação de 2011 constituir a principal 

fonte estatística utilizada no relatório, os dados incluídos têm diferentes origens. Com efeito, para 

além do confronto com a informação proveniente de recenseamentos anteriores, em particular 

do Censo 2001, o relatório recorre a bases de dados não-censitárias, igualmente provenientes 

do Instituto Nacional de Estatística (INE). Incluem-se nesta situação os dados relativos ao 

acompanhamento das dinâmicas mais recentes do mercado, como é o caso da evolução do 

crédito concedido, dos contratos com hipoteca e dos valores médios de avaliação bancária. 



 Habitação e Dinâmicas Urbanísticas 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 5  

1.1 Variáveis censitárias 

As variáveis censitárias centram-se sobretudo nas caraterísticas dos edifícios e dos alojamentos 

existentes no Porto, em 2011. Os edifícios são entendidos como unidades com uma entrada 

particular e circuitos independentes de água, eletricidade e gás (entre outros), habitualmente 

sem comunicação com outros edifícios e apresentando quase sempre um número de polícia 

independente. São contabilizados como edifícios todas as construções que contenham pelo 

menos um alojamento, incluindo os alojamentos coletivos, as residências secundárias e os 

alojamentos familiares clássicos que se encontram vagos.  

São excluídos os edifícios que se destinam exclusivamente a atividades económicas, assim 

como os edifícios em construção ou em ruínas que não se encontram ocupados no momento 

censitário. Associados às operações de emparcelamento, estes casos poderão conduzir a uma 

diminuição do número de edifícios, observável em diversas unidades estatísticas, e mesmo no 

conjunto do concelho do Porto. 

Os alojamentos encontram-se classificados segundo os critérios censitários (Figura 1), sendo de 

realçar a distinção entre alojamentos familiares (ou seja, habitualmente destinados a alojar uma 

família) e alojamentos coletivos, que para além dos estabelecimentos hoteleiros ou similares, 

incluem unidades habitadas por pessoas submetidas a uma autoridade ou a um regime comum 

e ligadas por um objetivo ou interesses pessoais comuns (caso dos lares de idosos, hospitais, 

prisões ou instituições militares e religiosas, entre outros).  

 

Figura 1 – Tipos de alojamento recenseados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Retrato territorial de Portugal, 2011 
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contexto do Porto face a realidades mais abrangentes. Esta abordagem justifica-se pelo facto de 

o parque habitacional do Porto ser frequentemente submetido a pressões comparáveis às 

sentidas noutras escalas, dado o caráter nacional (e, por vezes, internacional) de muitos dos 

fatores que contribuem para a sua transformação. É o caso, por exemplo, da evolução das 

variáveis macro-económicas, das tendências de mercado e das políticas públicas dirigidas ao 

setor. 

As escalas intra-concelhias são utilizadas com o objetivo de identificar regularidades e 

especificidades territoriais no interior da cidade. As análises à secção estatística, em particular, 

permitem analisar com maior profundidade as relações entre as caraterísticas do edificado (as 

formas de ocupação e de propriedade, as condições de conforto…) e as caraterísticas da 

envolvente (a proximidade de equipamentos, o surgimento de novas áreas de expansão, as 

acessibilidades). Infelizmente, as alterações aos limites das secções e subsecções estatísticas 

introduzidas no recenseamento de 2011 não permitem identificar, a estas escalas, tendências 

evolutivas face a 2001. 

Por outro lado, grande parte da informação apresentada encontra-se desagregada em função 

das freguesias vigentes à data do recenseamento de 2011, entendidas como unidades territoriais 

de análise ajustadas à área de intervenção do plano. Nesse sentido, divergem dos atuais limites 

das freguesias, estabelecidos na sequência da reorganização administrativa do território (Lei n.º 

11-A/2013, de 28 de janeiro).  

Não foi possível igualmente incluir na análise todas as variáveis e unidades territoriais intra-

concelhias. Numa operação com a dimensão e complexidade de um recenseamento, e por maior 

que seja a qualidade da metodologia utilizada e o rigor dos procedimentos, nem toda a 

informação recolhida apresenta o mesmo grau de fiabilidade, existindo variáveis às quais 

poderão estar associados alguns erros, sobretudo quando analisadas a escalas muito 

localizadas. A este respeito, o Instituto Nacional de Estatística executou um Inquérito à Qualidade 

dos Censos 2011 que através da avaliação e quantificação de eventuais erros, procura aferir o 

rigor da informação produzida. Trata-se de um procedimento que vai ao encontro das 

recomendações internacionais do setor e das obrigações de serviço público daquela instituição.  

Em particular no que toca às análises intra-concelhias, e tendo em consideração a riqueza da 

informação disponível, foram utilizadas as seções estatísticas originárias da Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP-2011), adaptadas à área de estudo. Ou seja, a delimitação das seções 

estatísticas sofreu alguns reajustamentos quanto aos seus limites, como por exemplo ao nível 

do rio Douro ou da costa atlântica.  

O cruzamento das conclusões do Inquérito à Qualidade com o conhecimento sobre a realidade 

do Porto acumulado pela CMP ao longo de vários anos, permite concluir que se é verdade que 

a grande maioria dos dados censitários são fiáveis, não é possível tratar informação em algumas 

situações pontuais. Incluem-se, nestes casos, a informação relativa à idade dos edifícios 

localizados em Miragaia e o tratamento à secção estatística de dados relativos ao estado de 

conservação dos edifícios. Apesar destas exceções, relacionadas com variáveis que o Inquérito 
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à Qualidade coloca entre as mais problemáticas, a grande maioria dos elementos estatísticos 

disponíveis permite uma análise rigorosa da evolução ocorrida no decénio precedente.  

Refira-se, por último, que o documento integra em anexo os quadros contendo os valores 

absolutos relativos às principais variáveis utilizadas, incluindo os tipos de utilização dos edifícios 

clássicos, os tipos de alojamento e respetivas formas de ocupação, a finalidade dos fogos vagos 

e a entidade proprietária. Pretende-se, deste modo, proporcionar uma informação mais 

sistematizada relativamente às variáveis de base utilizadas. 

1.2 Dinâmicas urbanísticas 

No tocante às dinâmicas urbanísticas, a análise tem por base apenas a informação recolhida 

pelos serviços da CMP, tendo-se recorrido às bases de dados (BD) internas, nomeadamente a 

da Gestão de Operações Urbanísticas (GOU) e a informação anteriormente fornecida ao Instituto 

Nacional de Estatística (INE) através do Sistema de Informação de Operações Urbanísticas 

(SIOU). Foram igualmente integrados na análise os dados provenientes do Departamento 

Municipal de Fiscalização relativos a obras de escassa relevância, de modo a melhor caraterizar 

situações que não necessitam de licenciamento de obras. A informação das operações 

urbanísticas licenciadas pela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) - Porto Vivo, será 

analisada separadamente em relatório autónomo.  

Procurou-se, essencialmente, descrever e interpretar os fenómenos urbanísticos decorrentes da 

1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal do Porto, desde o ano de 2007 até 2015/16. Com base 

na informação enviada pela CMP ao INE/Sistema de Informação de Operações Urbanísticas, foi 

analisada a informação correspondente ao período de 2007-2010. No que respeitas ao período 

posterior, a informação é proveniente da Base de Dados de Gestão de Operações Urbanísticas 

(GOU), gerida pelo Departamento Municipal de Gestão Urbanística (DMGU) da CMP. 

Deverá ser realçado o carácter dinâmico dos dados referentes ao licenciamento, uma vez que 

as licenças emitidas podem caducar. De modo a conferir estabilidade aos dados, tomou-se a 

opção de fixar uma data de referência para a informação de base, tendo sido assumido para este 

efeito o dia 31/01/2017. As únicas exceções a este procedimento correspondem à informação 

referente às autorizações de utilização e ao licenciamento das operações de loteamento. Se, no 

que concerne às primeiras, a data de referência para a informação é 31/01/2018, o tratamento 

da informação relativa ao licenciamento das operações de loteamento é submetido a uma 

metodologia específica. 
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Deste modo, os PIP1 aprovados2 são carregados na BD GOU, permitindo aferir a Área total de 

construção (Atc) por PIP. A análise da sua distribuição espacial à escala da freguesia, 

diferenciando as operações urbanísticas (entre construção nova e a reabilitação, por exemplo), 

permite identificar os territórios onde estas têm um maior impacto na cidade, apesar de não terem 

sido contabilizados os valores dos loteamentos e das licenças de utilização3. 

No que concerne aos usos, haverá que salientar que a tipologia “outros usos” no SIOU inclui 

Atividades desportivas de grande dimensão; Atividades desportivas de pequena dimensão; 

Atividades recreativas e culturais; Centros comerciais; Equipamentos de apoio à infância; 

Equipamentos de apoio à terceira idade; Indústria transformadora; Parques de estacionamento 

e interfaces e Unidades comerciais de dimensão relevante. Já a classificação de “outros usos” 

no GOU inclui as seguintes categorias: sem uso, outros, parques de estacionamento, posto de 

combustível e outras construções (anexos, arrumos, piscinas, garagem, muros). Neste último 

caso, o mesmo se aplica às utilizações. 

Outra realidade diz respeito às obras que, apesar de serem comunicadas aos serviços, não 

exigem emissão de licença. Apesar de não ser possível apurar os diferentes graus de intervenção 

nos edifícios estes dados permitem-nos, contudo, verificar o dinamismo deste tipo de reabilitação 

que tem vindo a ocorrer na cidade, recorrendo-se para tal à informação recolhida pelo 

Departamento Municipal de Fiscalização. 

Segundo o Código do Procedimento Administrativo (CPA) os pareceres “são vinculativos ou não 

vinculativos, conforme as respetivas conclusões tenham ou não de ser seguidas pelo órgão 

competente para a decisão”. Segundo o Código de Procedimento Administrativo (CPA), o seu 

Artigo 91.º, denominado espécie de pareceres apresenta a seguinte redação: “1 - Os pareceres 

são obrigatórios ou facultativos, consoante sejam ou não exigidos por lei, e são vinculativos ou 

não vinculativos, conforme as respetivas conclusões tenham ou não de ser seguidas pelo órgão 

competente para a decisão. 2 - Salvo disposição expressa em contrário, os pareceres legalmente 

previstos consideram-se obrigatórios e não vinculativos”. 

Relativamente às autorizações de utilização, a informação é proveniente dos alvarás de 

utilização e carregada no GOU. Apenas se analisaram os dados do GOU, não tendo sido 

                                                      

1 Regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE) - DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua versão mais recente 
– D.L. n.º 214-G/2015, de 02 de outubro. Artigo 14.º Pedido de informação prévia: “1 - Qualquer interessado pode pedir 
à câmara municipal, a título prévio, informação sobre a viabilidade de realizar determinada operação urbanística ou 
conjunto de operações urbanísticas diretamente relacionadas, bem como sobre os respetivos condicionamentos legais 
ou regulamentares, nomeadamente relativos a infraestruturas, servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, índices urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais condicionantes aplicáveis à pretensão”.  

2 Na BD GOU, são carregados os PIP com despacho favorável do Vereador do Pelouro do Urbanismo, que compreendem 

as operações urbanísticas autorização, construção nova, reabilitação e operações de loteamento. 

3 A informação dos PIP é proveniente dos alvarás e carregada no GOU, sendo que esta informação não inclui 

loteamentos e outros tipos de obras, nomeadamente, licenças de recinto, licença de inscrição de grafito, afixação, 
picotagem, conclusão de obras inacabadas e obras de demolição. Foram tipificadas apenas duas tipologias, a 
construção nova e a reabilitação, que compreende as seguintes obras: obras de alteração, obras de 
alteração/ampliação, obras de ampliação, obras de construção e obras de reconstrução. 



 Habitação e Dinâmicas Urbanísticas 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 9  

utilizados dados do SIOU. No que concerne aos outros usos, rege-se pelo anteriormente 

mencionado nas licenças de projetos de obras. 

As operações de loteamento são entendidas como “as ações que tenham por objeto ou por efeito 

a constituição de um ou mais lotes destinados, imediata e subsequentemente, à edificação 

urbana e que resulte da divisão de um ou vários prédios ou do seu reparcelamento”4. A recolha 

da informação baseou-se em pesquisas específicas realizadas no âmbito do programa de gestão 

documental da CMP, tendo sido contabilizados os alvarás emitidos após o ano de 20065. Não 

obstante, quando ocorreram averbamentos sobre alvarás emitidos com data anterior de 2006, 

mas que alteram as áreas ou o número de lotes, os mesmos também foram contabilizados. 

Apesar das especificidades do território que abrange o município do Porto, no período de 2007 

a 2015, os serviços da CMP emitiram 80 títulos de alvará de loteamento nas condições 

mencionadas anteriormente.  

Contudo, face à pertinência desta matéria para o presente estudo, sobre a informação recolhida 

aplicaram-se quatro critérios de exclusão, correspondentes a situações de escassa relevância 

urbanística: 

 Loteamentos que tenham sido considerados emparcelamentos de acordo com a Lei n.º 

60/20076, de 4 de setembro; 

 Loteamentos em que o resultado final da operação urbanística tenha sido um único lote 

final; 

 Loteamentos com Área Bruta de Construção inferior a 2500m2;  

 Loteamentos com área total da parcela inferior a 1000 m2. 

A adoção destes critérios levou à exclusão de 15 dos títulos emitidos no período em causa, 

tendo-se reunido um universo de 65 títulos de alvará de loteamento. Uma referência final ao facto 

de não terem sido incluídas as licenças de obras de urbanização. 

  

                                                      

4 Alínea i), art.º 2 do DL n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua versão mais recente – D.L. n.º 214-G/2015, de 02/10. 
5 Ano de emissão do alvará de loteamento entendido como o ano em que o requerente efetuou o pagamento da guia de 

recebimento junto dos serviços da CMP. Para o presente estudo foram considerados os alvarás de loteamento emitidos 
após o ano de 2007, acrescidos dos títulos que ocorreram averbamentos, averbamentos esses que implicaram 
alteração/correção de áreas. 
6 Procedeu à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, conjugada com a Portaria n.º 216-D/2008, 

de 3 de Março. 
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2. Evolução global do parque habitacional 

2.1 Alojamentos 

 

Evolução do parque de alojamentos 

O recenseamento geral da habitação distingue os alojamentos familiares dos alojamentos 

coletivos, correspondendo estes últimos aos estabelecimentos hoteleiros ou a alojamentos de 

conveniência. O incremento do número de alojamentos familiares tem-se revelado contínuo ao 

longo das últimas décadas, passando de 112.405 unidades, em 1991, para 137.371 unidades, 

em 2011 (Gráfico 1). A representatividade dos alojamentos coletivos permanece diminuta, 

registando-se no Porto apenas 520 unidades, em 2011. 

 

Gráfico 1 - Evolução do número de alojamentos familiares no Porto 

 

Fonte: INE 

 

O ritmo de crescimento do parque de alojamentos familiares tem sido, no entanto, inferior ao 

observado noutros territórios, em particular no Grande Porto e no Continente (Gráfico 2). Se na 

década de 90 a dinâmica construtiva na envolvente territorial do Porto foi excecionalmente 

intensa, no decénio posterior esse ritmo manteve-se elevado (apesar de menos pronunciado), 

evidenciando a forte descentralização da população residente no Grande Porto. Os dados 

relativos ao Continente sugerem que dinâmicas igualmente intensas terão ocorrido noutros 

pontos do país, nomeadamente nas periferias dos centros urbanos ou em espaços de 

urbanização dispersa. 
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Gráfico 2 – Variação do número de alojamentos familiares 

 

Fonte: INE 

 

Dado que o número de alojamentos familiares não-clássicos (barracas e outras instalações 

precárias) diminuiu de 773 para 135 ao longo da década passada, o crescimento registado 

deveu-se exclusivamente aos alojamentos familiares clássicos, ou seja, aos que reúnem 

condições de habitabilidade minimamente condignas. 

 

Disparidades intra-urbanas 

A Figura 2 indica que para além das freguesias que foram ao longo dos anos objeto das principais 

operações de expansão urbana (Lordelo do Ouro, Paranhos e Ramalde), também as três 

freguesias centrais de Cedofeita, São Nicolau e Vitória registaram taxas de crescimento de dois 

dígitos quanto ao número de alojamentos familiares. Este facto revela alguma vitalidade 

construtiva em zonas que nos últimos anos foram objeto de processos de acentuada regressão 

demográfica. 

Em Campanhã, pelo contrário, o número de alojamentos familiares registado em 2011 manteve-

se praticamente idêntico ao observado em 2001, facto que evidencia alguma estagnação das 

dinâmicas residenciais numa das freguesias do Porto que apresentam indicadores sociais mais 

desfavoráveis.  

Em Miragaia, o decréscimo observado poderá dever-se a operações de demolição ou de 

emparcelamento, ou ainda ao abandono de edifícios anteriormente habitados por pelo menos 

uma família (e que deste modo deixam de ser contabilizados para fins censitários). 
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Figura 2 – Variação dos alojamentos familiares, 2001/2011 

 

Fonte: INE 

Evolução por forma de ocupação 

Apesar de comum a todos os alojamentos familiares, a tendência de crescimento foi mais intensa 

no caso dos fogos vagos, que em 2011 eram já 25.833 (contra 18.835 dez anos antes). No 

entanto, também os alojamentos de residência habitual e os alojamentos de residência 

secundária registaram uma evolução positiva no mesmo período (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Evolução dos alojamentos familiares clássicos por forma de ocupação, no Porto 

 

Fonte: INE 

 

Densidade dos alojamentos  

As densidades de alojamentos familiares clássicos de residência habitual tendem a atingir 

valores mais elevados na parte norte das freguesias do Bonfim, Cedofeita e Santo Ildefonso. 
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Estas são áreas que o PDM identifica como maioritariamente de “frente urbana contínua em 

consolidação”, caraterizando-se por uma forte presença da função residencial e por densidades 

de edificado plurifamiliar relativamente elevadas (Figura 3). 

Entre este território e o centro histórico situa-se o “eixo” Baixa-Boavista, onde a elevada 

concentração de funções terciárias, tanto públicas como privadas, impõe uma menor 

concentração da função residencial. O Centro Histórico apresenta uma situação mista, dado que 

secções estatísticas densamente povoadas coexistem com outras mais vocacionadas para 

funções não-residenciais, nomeadamente o turismo e o lazer (principalmente em São Nicolau) 

ou os serviços públicos (fortemente concentrados em Miragaia e na Vitória). 

Nas freguesias mais exteriores, encontramos uma maior presença de residências unifamiliares 

e de áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva, pelo que as secções 

estatísticas com elevadas densidades de alojamentos são, em geral, mais dispersas. 

A análise à escala da secção estatística permite, deste modo, concluir que a realidade da 

ocupação residencial no centro do Porto apresenta-se frequentemente mais complexa do que o 

sugerido em discursos recorrentes, como o da “desertificação do Centro”. 

Figura 3 – Densidade de alojamentos familiares clássicos de residência habitual, 2011 

 

Fonte: INE 

Conforto dos alojamentos  

Apesar da quase totalidade dos alojamentos do Porto encontrar-se dotada de instalações 

básicas (a proporção dos alojamentos com instalações de banho é de 97,6 % e a de alojamentos 

com retrete ascende a 99 %) é possível identificar, à escala da secção estatística, condições de 

habitabilidade preocupantes nalguns locais da cidade (Figuras 4 e 5). Com efeito, é significativo 

o facto de pelo menos 2386 agregados familiares residirem em habitações que não possuem 

banho. É sobretudo nas freguesias do denominado casco antigo que a proporção de alojamentos 
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familiares nestas condições atinge valores mais elevados (10,8% na Sé, 8% em Miragaia, 6,2% 

em São Nicolau e 5% na Vitória). Segue-se a freguesia de Campanhã, onde 4,3% dos 

alojamentos não possui banho.  

Figura 4 – Alojamentos familiares de residência habitual sem banho, 2011 

 

Fonte: INE 

Figura 5 – Alojamentos familiares de residência habitual sem retrete, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Os alojamentos de residência habitual desprovidos de retrete, cerca de 1000 unidades, 

apresentam uma maior concentração relativa nas freguesias mais centrais e em Campanhã, 
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atingindo 4,7 % na Sé. A desagregação à escala da secção estatística permite constatar que 

estas situações extremas de degradação das condições habitacionais se concentram sobretudo 

nas partes mais degradadas do Centro Histórico, em áreas com uma elevada proporção de 

“ilhas” (particularmente em Cedofeita, Bonfim e, ainda, na envolvente à estação de Campanhã) 

e ainda no extremo Sudoeste da cidade, uma zona marcada pela presença de alguns traços de 

ruralidade. 

Num outro plano do conceito de “conforto”, o envelhecimento do parque habitacional do Porto e 

o elevado grau de consolidação do seu tecido urbano contribuem para explicar o facto de no 

Porto a proporção de alojamentos sem estacionamento ou garagem ser de 61%, 

significativamente superior à registada no Grande Porto (37 %).  

A proporção de alojamentos sem estacionamento tende, naturalmente, a diminuir com a idade 

dos edifícios. Se apenas 6 % dos alojamentos situados em edifícios construídos antes de 1919 

têm estacionamento, essa proporção sobe para valores próximos ou superiores a 80 % no caso 

dos fogos de construção mais recente (Gráfico 4). A nível territorial, esta disparidade traduz-se 

no contraste entre as áreas de construção mais antiga, carentes de estacionamento, e os 

territórios de desenvolvimento urbano mais recente, onde a presença de estacionamento ou 

garagem é maioritária (Figura 6). 

 

Gráfico 4 – Alojamentos clássicos de residência habitual segundo a época de construção e a 

existência de lugar de estacionamento no Porto, 2011 

 

Fonte: INE 
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Figura 6 – Alojamentos familiares clássicos por existência de estacionamento ou garagem, 2011 

 

Fonte: INE 

Contudo, a maior proporção de alojamentos com estacionamento não corresponde ao período 

de construção mais recente (2006-2011), mas antes ao imediatamente anterior (2001-2005), 

facto que poderá indiciar uma viragem da trajetória de desenvolvimento urbano do Porto, no 

sentido de uma maior presença de estilos de vida menos dependentes da utilização do transporte 

individual. Apesar disso, a proporção dos alojamentos com disponibilidade de estacionamento 

para 2 ou mais veículos manteve-se estável ao longo da década passada (entre 37 % e 38 % do 

total). 

Residências secundárias  

Contrastando com o registado noutros concelhos, a proporção mais elevada de residências 

secundárias não se observa na frente marítima mas antes em Massarelos, em Paranhos e na 

envolvente ao Estádio do Dragão. Nos dois primeiros casos, a concentração destes fogos poderá 

estar relacionada com a presença dos polos universitários do Campo Alegre e da Asprela, 

respetivamente. Nas Antas, estratégias de investimento numa zona que foi objeto de intervenção 

num período relativamente recente poderá justificar uma proporção anormalmente elevada de 

fogos (ainda) não ocupados como residência habitual (Figura 7). 

  



 Habitação e Dinâmicas Urbanísticas 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 17  

 

Figura 7 – Alojamentos familiares de residência secundária, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Alojamentos vagos  

Entre 2001 e 2011, o número de alojamentos vagos no Porto registou um aumento de quase 

7.000 unidades, tendo passado de 18.835 para 25.833. Este acréscimo, superior a 37 %, superou 

os observados no conjunto dos nove concelhos do Grande Porto (22 %) ou mesmo no Continente 

(34 %). Como consequência desta evolução, 19 % dos alojamentos clássicos familiares 

localizados no Porto encontravam-se vagos em 2011, uma proporção assinalável quando 

confrontada com a registada na cidade dez anos antes, assim como nos restantes espaços de 

referência (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Proporção de alojamentos vagos face ao total de alojamentos familiares clássicos 

 

Fonte: INE  
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Paranhos, Cedofeita e Ramalde representam mais de metade do incremento do número de fogos 

vagos registado na década passada, apesar de duas freguesias do Centro Histórico - São 

Nicolau e Vitória – terem registado as maiores taxas de crescimento (Figura 8).  

 

Figura 8 – Variação dos alojamentos vagos, 2001/2011 

 

Fonte: INE 

 

O padrão territorialmente diversificado da evolução dos alojamentos vagos é mais evidente no 

Centro Histórico, onde Miragaia foi a única freguesia a registar uma evolução negativa. Em 

Campanhã e nas duas freguesias mais ocidentais – Foz do Douro e Nevogilde – o número de 

fogos vagos cresceu a um ritmo diminuto, contrastando com o observado no resto da cidade. 

O número de fogos para venda registou um crescimento substancial numa década (92 %), facto 

revelador das dificuldades sentidas no mercado em escoar o grande número de alojamentos 

construídos nos últimos anos. Em contrapartida, o número de fogos para demolir diminuiu para 

menos de metade no mesmo período, uma situação que poderá ter origem no incremento do 

número de edifícios desabitados (logo, não contabilizados nos Censos) ou em estratégias 

construtivas centradas na reabilitação dos tecidos urbanos, em detrimento da construção nova.  

Independentemente desta realidade, a informação censitária de 2011 não identifica a finalidade 

de mais de metade dos alojamentos vagos (remetidos para “outras situações”), dificultando deste 

modo uma leitura mais aprofundada das dinâmicas ocorridas neste domínio (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Evolução dos alojamentos vagos por finalidade, Porto 

 
Fonte: INE 

O perfil dos fogos vagos para arrendar corresponde frequentemente a alojamentos antigos que 

foram ou são objeto de obras de reabilitação recente e cuja inserção no mercado de 

arrendamento se deve às dificuldades de acesso à habitação própria decorrentes da crise 

económica. Por esse motivo, concentram-se sobretudo em secções estatísticas localizadas na 

Sé, em Santo Ildefonso, em Cedofeita e na Vitória (Figura 9). Em algumas localizações 

específicas (Fontainhas, Cordoaria, Cedofeita/Miguel Bombarda) mais de 1/4 dos alojamentos 

encontram-se vagos e destinam-se a arrendamento. 

 

Figura 9 – Alojamentos familiares clássicos para arrendar, 2011 

 

Fonte: INE 
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O facto de muitos dos potenciais arrendatários serem estudantes, numa cidade com forte 

vocação universitária como é o Porto, poderá estar na origem da proporção relativamente 

elevada encontrada em Paranhos e Massarelos, não muito longe de dois dos principais polos de 

concentração de instituições de ensino superior. 

A localização dos alojamentos clássicos para venda enquadra-se, naturalmente, num contexto 

diferente, embora igualmente muito influenciado pela crise económica. A maioria destes fogos é 

de construção recente localizando-se, em grande medida, junto aos principais nós rodoviários 

da cidade, nomeadamente os que servem a Via de Cintura Interna e a Estrada da Circunvalação 

(Figura 10). 

 

Figura 10 – Alojamentos familiares clássicos para venda, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Para além destes empreendimentos de grande dimensão, é possível encontrar uma elevada 

proporção de alojamentos vagos para venda em freguesias mais centrais, como Cedofeita (nas 

proximidades das ruas da Torrinha e Damião de Góis). Em qualquer dos casos, porém, trata-se 

de zonas que registaram um elevado dinamismo construtivo na década passada, mas que no 

momento do recenseamento se confrontavam com uma reduzida procura. 
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Figura 11 – Alojamentos familiares vagos, 2011 

 
Fonte: INE 

 

Os dados relativos a 2011 indicam que a presença de alojamentos vagos varia 

consideravelmente por toda a cidade, oscilando entre 1 % do total de alojamentos familiares 

nalgumas secções estatísticas e quase dois terços noutras secções. A Figura 11 indica que se a 

maior concentração de alojamentos vagos se localiza em certas zonas do centro histórico e da 

“Baixa” (em particular nas freguesias de Santo Ildefonso, São Nicolau e da Vitória), é possível 

identificar situações comparáveis fora do centro do Porto, nomeadamente na freguesia de 

Paranhos. 

Dado que as causas da proliferação de alojamentos vagos a que assistimos no último decénio 

são complexas, uma compreensão mais abrangente deste fenómeno requer o cruzamento desta 

com outras variáveis, como a época de construção dos edifícios. Este cruzamento permite 

verificar que é entre os alojamentos mais antigos e mais recentes que encontramos uma maior 

proporção de fogos vagos (Gráfico 7).  

 
Gráfico 7 - Proporção dos fogos vagos face ao total de alojamentos familiares clássicos, por época 

de construção, Porto, 2011 

 
Fonte: INE  
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Este facto é revelador da coexistência no Porto de dois fenómenos distintos, nomeadamente as 

dificuldades de absorção do mercado de alojamentos construídos em anos recentes e o 

progressivo abandono dos fogos de construção antiga, muitos dos quais localizados no centro 

do Porto. Desprovidos de obras de restauro ao longo de décadas, estes alojamentos não 

oferecem já condições de conforto e habitabilidade satisfatórias, pelo que se vão desertificando 

após o falecimento ou a mudança de residência dos seus ocupantes.  

Os alojamentos familiares vagos apresentam, de um modo geral, um estado de conservação 

mais degradado do que o conjunto do parque habitacional do Porto. Quase 12 % encontram-se 

em estado muito degradado ou a necessitar de grandes reparações (cerca de 4 % no conjunto 

dos alojamentos) sendo a proporção de alojamentos vagos sem necessidade de reparações 

menor (51,5 % contra 63,5 %). 

A distribuição geográfica dos alojamentos vagos por estado de conservação é semelhante à do 

conjunto do parque residencial. Os alojamentos vagos em avançado estado de degradação 

concentram-se em maior número nas zonas central e oriental (Figura 12). Os alojamentos vagos 

sem necessidades de reparação localizam-se sobretudo nas freguesias mais ocidentais, em 

Paranhos e em Ramalde, onde o edificado é mais recente e os índices socioeconómicos 

comparativamente melhores (Figura 13).  

Independentemente destas tendências globais, é visível uma grande mistura de situações em 

espaços limitados, dadas as especificidades do tecido urbano do Porto, caraterizado pela 

proximidade física entre contextos socialmente contrastados. 

 

Figura 12 – Alojamentos vagos segundo o estado de conservação do edifício – a necessitar de 

grandes reparações e muito degradado, 2011 

 

Fonte: INE 
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Figura 13 – Alojamentos vagos segundo o estado de conservação do edifício – sem necessidade 

de reparação, 2011 

 

Fonte: INE 

Os alojamentos vagos para arrendar apresentam, em geral, um estado de conservação inferior 

aos dos alojamentos vagos para venda (Gráfico 8). No entanto, a proporção de alojamentos com 

poucas ou nenhumas necessidades de reparação é também superior. Se os alojamentos para 

demolir se encontram, naturalmente, nas piores condições, os “outros casos”, que correspondem 

à maioria dos alojamentos vagos estão, em geral, numa situação mais degradada do que os 

alojamentos para venda ou arrendamento. 

 

Gráfico 8 - Alojamentos familiares clássicos vagos segundo o estado de conservação do edifício, 

por finalidade, Porto, 2011 

 

Fonte: INE  
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2.2 Edifícios 

Evolução do parque de edifícios  

Contrastando com a evolução dos alojamentos, o número de edifícios localizados no Porto 

registou uma quebra ao longo das duas últimas décadas, tendo passado de 48.303, em 1991, 

para 44.324, em 2011 (em 2001, era de 46.681). Esta evolução poderá explicar-se por operações 

de emparcelamento, de demolição e, sobretudo, pelo facto de o INE não contabilizar os edifícios 

completamente devolutos para efeitos censitários. Com efeito, em certas zonas do Porto é 

frequente os edifícios de construção mais antiga terem apenas uma família ou morador, sendo 

votados ao abandono após transferência ou falecimento dos últimos residentes. O facto de o 

decréscimo do número de edifícios se registar sobretudo em freguesias centrais onde este 

fenómeno é mais visível (para além de Campanhã e da Foz do Douro) vai ao encontro desta 

hipótese (Figura 14). 

Figura 14 – Variação dos edifícios clássicos, 2001/2011 

Fonte: INE 

 

Igualmente devido a esta especificidade do tecido urbano do Porto, a evolução ocorrida na cidade 

ao longo das duas últimas décadas contrasta fortemente com as observadas no Grande Porto e 

no Continente, onde as dinâmicas foram claramente positivas (Gráfico 9).  
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Gráfico 9 – Variação de edifícios 

 

Fonte: INE 

 

Idade do parque, estado de conservação e condições de acessibilidade 

Constituindo uma cidade consolidada, o Porto apresenta um parque habitacional claramente 

envelhecido, constatando-se que quase 60% dos edifícios do concelho foram construídos antes 

do início da década de sessenta e 83% antes da década de oitenta. 

Os resultados à escala da freguesia indicam divergências acentuadas à escala intra-urbana, 

refletindo o processo histórico de expansão urbana (Figura 15). No casco histórico, a antiguidade 

média dos edifícios é muito expressiva, variando entre os 97 anos na freguesia de S. Nicolau, 91 

anos na Sé e 85 anos na Vitória7. 

Santo Ildefonso destaca-se, no “arco” envolvente ao centro histórico, como a freguesia com o 

tecido urbano mais antigo, sendo a idade média dos edifícios de 77 anos. As restantes freguesias 

deste “arco” (Bonfim, Cedofeita e Massarelos) posicionam-se, tal como Campanhã, numa 

situação intermédia entre os valores registados nas freguesias mais centrais e nas áreas de 

expansão urbana mais recente. A idade média dos edifícios oscila entre 60 anos e 66 anos, 

refletindo o caráter heterogéneo dos tecidos urbanos destas freguesias. 

Na “envolvente exterior” constituída por Paranhos, por Ramalde e pelas freguesias mais 

ocidentais, a idade média desce na maioria dos casos para menos de 55 anos. Aldoar destaca-

se pelo facto de o seu parque habitacional ser particularmente recente, apresentando uma idade 

média de 34 anos, inferior à média nacional. 

 

 

                                                      

7 Os dados relativos a Miragaia não foram incluídos, pelas razões apresentadas nas notas metodológicas. 
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Figura 15 – Idade média dos edifícios, 2011 

 

Fonte: INE 

 

A reduzida proporção de edifícios de construção recente nas freguesias centrais indica uma 

presença limitada de intervenções centradas na construção nova, facto que em si mesmo não 

seria indicador de uma debilidade das dinâmicas urbanas se em seu lugar tivesse ocorrido uma 

profunda reabilitação do edificado. No entanto, os dados relativos ao estado de conservação dos 

edifícios e às condições de conforto indicam o contrário.  

Existe uma forte correspondência entre a antiguidade do edificado e o seu estado de degradação. 

No Centro Histórico, a proporção de edifícios muito degradados é claramente superior à média 

concelhia de 2,6 %, com destaque para São Nicolau que regista uma proporção de edifícios 

degradados de 13,5%, e uma proporção de edifícios com necessidade de reparação de 84 %. 

Os resultados noutras freguesias centrais, nomeadamente na Sé, Santo Ildefonso e Vitória, são 

igualmente muito desfavoráveis (Figura 16).  

Aldoar que, como vimos, apresenta o parque habitacional de construção mais recente, posiciona-

se na situação oposta, dado que apenas 18 % do edificado se encontra muito degradado ou 

apresenta necessidades de reparação. 
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Figura 16 – Edifícios com necessidades de reparação ou muito degradados, 2011 

 
Fonte: INE 

 
A forte relação entre a acessibilidade (medido pela proporção de edifícios construídos 

estruturalmente para possuírem três ou mais pisos e acessíveis a pessoas de mobilidade 

condicionada) e o envelhecimento do parque habitacional encontra-se expressa no facto de os 

índices de acessibilidade serem residuais nas freguesias do Centro Histórico (e de 0 %, no caso 

de São Nicolau) e muito mais elevados nas freguesias mais ocidentais, atingindo 55 % em 

Nevogilde e quase 40 % na Foz do Douro (Figura 17).  

Figura 17 – Índice de acessibilidade8 dos edifícios, 2011 

 

                                                      

8 Proporção de edifícios, construídos estruturalmente para possuir três ou mais alojamentos, acessíveis por pessoas 
com mobilidade condicionada. 
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Fonte: INE  
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Na maioria das freguesias da envolvente externa, que foram objeto de processos de expansão 

urbana relativamente recentes, os valores mantêm-se superiores à média do Porto. Tal não se 

verifica, porém, entre as freguesias que apresentam um padrão de desenvolvimento urbano mais 

heterogéneo do ponto de vista da antiguidade do edificado (Bonfim, Campanhã, Cedofeita e 

Santo Ildefonso), onde a proporção de edifícios acessíveis por cadeira de rodas oscila entre 10 

% e 15% do total. 

 

Edifícios principalmente não-residenciais  

Dos 5.700 edifícios principalmente não residenciais do Porto, uma elevada proporção localiza-

se sobretudo nas freguesias centrais, em particular nas zonas da Baixa e da Boavista, onde a 

oferta de comércio e serviços é mais intensa (Figura 18). Em algumas secções estatísticas 

situadas nestas zonas da cidade, os edifícios principalmente não residenciais aproximam-se dos 

30 % do total, substancialmente acima dos 13 % registados no conjunto do Porto. 

 

Figura 18 – Edifícios principalmente não-residenciais, 2011 

 

Fonte: INE 

Tipologias do edificado 

Os edifícios com pelo menos cinco pisos, que na sua maioria são total ou predominantemente 

residenciais, situam-se maioritariamente em secções estatísticas dispersas situadas na “coroa” 

envolvente ao centro do Porto, onde as dinâmicas construtivas são relativamente recentes 

(Figura 19). Se no conjunto da cidade estes edifícios não excedem 10 % do total, em algumas 

destas zonas a totalidade dos imóveis têm pelo menos cinco pisos. 
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Figura 19 – Edifícios com 5 ou mais pisos, 2011 

 
Fonte: INE 

 

A Figura 20 permite identificar algumas das áreas de maior concentração de construção em 

altura da cidade, como são a Cidade Cooperativa da Prelada e as envolventes ao estádio do 

Bessa e ao Pinheiro Manso/São João de Brito (Ramalde), o nó de Bessa Leite (Lordelo do Ouro), 

a Areosa (Paranhos) ou a envolvente ao Estádio do Dragão (Campanhã).  

 

Figura 20 – Edifícios com 1 alojamento familiar, 2011 

 

Fonte: INE 
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Zonas de elevada concentração de bairros sociais, com destaque para a Pasteleira (Lordelo do 

Ouro), contam-se igualmente entre as que apresentam densidade construtivas mais elevadas. 

Entre as freguesias mais centrais, apenas em Damião de Góis (Cedofeita) e na envolvente à 

Praça da Galiza (Massarelos) é possível encontrar concentrações comparáveis de edifícios de 

maior dimensão.  

Tal como os edifícios de maior dimensão, também as residências unifamiliares se localizam 

sobretudo na “coroa” envolvente ao centro do Porto, particularmente nos extremos ocidental e 

oriental da cidade (Figura 20). Algumas exceções a esta tendência global encontram-se no centro 

histórico e correspondem, naturalmente, a dinâmicas de urbanização inteiramente diferentes 

quanto à sua natureza e período histórico de desenvolvimento.  

 

2.3 Regimes de propriedade e evolução do mercado 

Regimes de propriedade 

Repartição por regimes de propriedade  

Um tão elevado desequilíbrio entre carências quantitativas e disponibilidade de fogos vagos 

coloca em evidência as insuficiências do mercado habitacional português, cujas causas foram já 

diagnosticadas em múltiplos estudos, planos estratégicos e trabalhos científicos. Os 

desequilíbrios existentes relacionam-se, em grande medida, com as disfunções do mercado de 

arrendamento, que pelo menos até recentemente remeteram este regime de ocupação para um 

papel residual na provisão de habitação das famílias portuguesas.  

A par das deficiências do mercado de arrendamento, o contexto macro-económico favorável ao 

endividamento, prevalecente até ao eclodir da recente crise económica, e medidas favoráveis ao 

crédito hipotecário adotadas por sucessivos governos, estimularam a opção pela habitação 

própria.  

No Porto, a repartição dos regimes de propriedade dos alojamentos familiares clássicos 

ocupados como residência habitual observada em 2011 reflete as disfunções referidas acima. 

Em dez anos, o número de alojamentos deste tipo ocupados pelo proprietário e aos quais está 

associado um encargo por compra aumentou em cerca de 23 % (Gráfico 10). Em contrapartida, 

diminuiu o número de alojamentos arrendados (-4,2 %) ou ocupados por proprietários sem 

encargos (-8,5 %). 

O incremento dos alojamentos com encargos registado no Porto poderá ser considerado 

relativamente moderado quando confrontado com o observado noutros espaços de referência. 

O número de alojamentos com encargos associados cresceu cerca de 35 % no Grande Porto e 

de aproximadamente 48% no conjunto do país.  
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Gráfico 10 – Evolução dos regimes de propriedade no Porto 

 

Fonte: INE 

 

Esta evolução explica-se pelo facto de as intensas dinâmicas construtivas observadas na década 

passada noutros contextos terem-se repercutido no Porto de uma forma relativamente 

moderada, situação que ficou sobretudo a dever-se à elevada consolidação do seu tecido urbano 

e à presença, ainda comparativamente elevada, de alojamentos arrendados com contratos 

antigos. 

Refira-se ainda que as cooperativas detêm uma presença residual (apenas 0,25 % do total), 

provavelmente devido a transferências de propriedade posteriores à construção destes conjuntos 

habitacionais. Existem ainda cerca de 5 % dos alojamentos que são propriedade de ascendentes 

ou descendentes dos ocupantes (do primeiro ou segundo grau), uma proporção que não sofre 

grandes variações entre as várias freguesias.  

O cruzamento entre duas variáveis - a entidade proprietária e a época de construção dos 

alojamentos familiares clássicos de residência habitual - contribui para a compreensão de uma 

parte da história da habitação no Porto. Grande parte dos alojamentos arrendados a particulares 

situa-se em edifícios construídos antes de 1960, quando esta modalidade ainda era dominante 

(Gráfico 11). Por outro lado, a forte expansão da habitação social nos anos 60 e 70 do século 

passado manifesta-se na elevada proporção de alojamentos deste período arrendados a 

entidades públicas. As décadas mais recentes correspondem a um período de maior facilidade 

de concessão de crédito, caraterizando-se pela prevalência dos fogos ocupados pelos 

proprietários, muitos dos quais com uma hipoteca associada. 
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Gráfico 11 – Regime de propriedade dos alojamentos, por época de construção do edifício, Porto, 

2011 

 

Fonte: INE 

Alojamentos ocupados pelo proprietário 

Acesso ao crédito e encargos financeiros 

Apesar da retração do mercado observada a partir de 2008 e do arrefecimento registado no 

período precedente, os resultados globais da década passada corresponderam a uma dinâmica 

suficientemente intensa e prolongada para produzir um aumento dos encargos globais com 

habitação por parte das famílias. 

Enquanto a proporção de alojamentos de residência habitual com encargos inferiores a 100 € 

diminuía para menos de metade dos valores registados em 2001, a presença dos escalões mais 

elevados progrediu de forma significativa (Gráfico 12). 

Gráfico 12 - Evolução dos alojamentos ocupados pelo proprietário com encargos, por escalão de 

encargos, Porto 

 

Fonte: INE  
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Encargos e disparidades intra-urbanas 

A distribuição geográfica das situações extremas reflete apenas parcialmente a tradicional 

caraterização do Porto como uma cidade mais próspera na sua zona ocidental e mais deprimida 

no centro e na parte oriental. As Figuras 21 e 22 revelam um certo esbatimento desta dicotomia 

face a uma realidade mais complexa e heterogénea. 

 

Figura 21 – Alojamentos clássicos propriedade dos ocupantes, ocupados como residência 

habitual, segundo o escalão de encargos – menos de 100€, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Com efeito, se os alojamentos com encargos mais elevados se encontram de um modo geral 

mais presentes na zona ocidental e os alojamentos com encargos mais baixos revelam uma 

maior representatividade em Campanhã, é possível encontrar ambas as situações em secções 

estatísticas espalhadas por toda a cidade. A alienação, envolvendo encargos limitados, de fogos 

localizados em bairros sociais situados em diferentes zonas da cidade, de Campanhã a Lordelo 

do Ouro, ilustra o caráter territorialmente abrangente de vários fenómenos. 
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Figura 22 – Alojamentos clássicos propriedade dos ocupantes, ocupados como residência 
habitual, segundo o escalão de encargos – 650€ ou mais, 2011 

 
Fonte: INE 

 

Do mesmo modo, os alojamentos sem encargos apresentam um padrão espacialmente 

diferenciado, facto que poderá encontrar justificação na diversidade de situações associada a 

este regime. Os alojamentos sem encargos poderão mais facilmente ser encontrados em zonas 

com maior poder de compra, onde a aquisição de habitações muitas vezes não envolve 

empréstimos hipotecários, mas também em áreas de construção mais antiga, onde o período de 

maturidade de muitas hipotecas já terminou (Figura 23).  

 

Figura 23 – Alojamentos clássicos propriedade dos ocupantes, ocupados como residência 
habitual, sem encargos, 2011 

  
Fonte: INE 
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Dinamismo construtivo e aumento dos encargos  

A década de 90 correspondeu ao período de maior dinamismo construtivo no Porto e no conjunto 

do país. Neste período de crescimento económico por vezes vigoroso, as facilidades de crédito 

à habitação conjugavam-se com uma maior disponibilidade financeira dos protenciais  

compradores, razão pela qual a maior fatia de alojamentos ocupados pelo proprietário com 

encargos foram contruídos nesta década.  

No entanto, e como seria de esperar, são os edifícios mais recentes, construídos entre 2001 e 

2011, que têm associados encargos hipotecários mais elevados, geralmente acima dos 300 

euros mensais. O Gráfico 13 evidencia a progressão dos encargos associados ao crédito 

hipotecário, à medida que a idade dos imóveis diminui. 

 

Gráfico 13 - Alojamentos propriedade do ocupante, por época de construção e escalão de 

encargos, Porto, 2011  

 

Fonte: INE 

 

Alojamentos arrendados 

O número de alojamentos arrendados e subarrendados localizados no Porto diminuiu 

ligeiramente ao longo do decénio anterior, tendo passado de 45.564 fogos, em 2001, para 43.320 

fogos, em 2011. 

Os alojamentos arrendados enquadram-se num conjunto diversificado de situações, 

relacionadas com o tipo de contrato associado e a respetiva data, variáveis que remetem para 

diferentes enquadramentos legislativos aplicados ao longo do tempo. O perfil do proprietário é 

igualmente variável, podendo ser privado (particular ou empresa) ou público, encontrando-se 

neste caso ligado ao poder local ou à administração central. 

A Figura 24 seguinte indica que a maior incidência dos alojamentos arrendados encontra-se no 

centro do Porto e na zona oriental, sendo igualmente possível identificar “manchas” isoladas na 
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zona ocidental (sobretudo em Lordelo do Ouro e em Ramalde), geralmente caracterizadas por 

uma forte presença de alojamentos pertencentes à Autarquia ou ao Estado.  

 

Figura 24 – Alojamentos de residência habitual segundo o regime de propriedade – arrendatário ou 

subarrendatário, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Alojamentos arrendados e diversificação do mercado  

As freguesias centrais contam-se, a par de Campanhã, entre as que registaram o maior 

deréscimo do número de alojamentos arrendados ou subarrendados na década passada, 

contrastando com o incremento observado em Paranhos, Ramalde e Lordelo do Ouro (Figura 

25).  
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Figura 25 – Variação dos alojamentos arrendados e subarrendados, 2001/2011 

 

Fonte: INE 

 

O declínio do arrendamento nas áreas de maior implantação desta modalidade poderá estar 

associado à progressiva extinção do modelo centrado em rendas muito baixas, na sequência 

das recentes alterações legislativas. Pelo contrário, o incremento observado noutros contextos 

poderá corresponder à recuperação deste segmento do mercado a que temos assistido nos 

últmos anos. Ests duas tendências coexistem em diferentes zonas da cidade, embora com 

intensidades variáveis. 

 

Evolução das rendas por escalão 

Na década passada, assistimos a uma gradual transformação da estrutura das rendas, 

caraterizada por uma diminuição drástica dos escalões mais baixos, a par de uma evolução 

francamente positiva dos escalões mais elevados, que no entanto continuam a deter uma 

presença reduzida em termos absolutos (Gráfico 14). 
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Gráfico 14 - Evolução do valor das rendas dos alojamentos arrendados e subarrendados no Porto 

 

Fonte: INE 

Apesar desta evolução, um número muito significativo de alojamentos (quase 9.000) tem 

associados rendas muito baixas (inferiores a 35 € mensais). Uma parcela ainda mais significativa 

e crescente de fogos (mais de 12.000 alojamentos em 2011) tem associados valores entre 35 e 

100 €. 

 

Alojamentos arrendados e disparidades intra-urbanas 

À escala intra-urbana, verifica-se que em 2011 as rendas mais baixas coincidem, 

frequentemente, com secções estatísticas em grande medida ocupadas por bairros sociais, 

particularmente em Campanhã, Ramalde e Lordelo do Ouro. O centro histórico apresenta 

igualmente uma forte concentração de rendas excecionalmente baixas, sobretudo na freguesia 

de São Nicolau. 

As rendas mais elevadas apresentam uma maior incidência na zona ocidental da cidade, 

nomeadamente em Nevogilde e em torno das avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa, 

assim como nas proximidades do nó de Bessa Leite da Via de Cintura Interna (em Lordelo do 

Ouro). A maior valorização fundiária destas zonas, associada à construção mais recente em 

alguns dos quarteirões em causa, contribui para explicar estes resultados.  

A presença de algumas secções estatísticas com elevada concentração de rendas mais altas, 

localizadas maioritariamente em Paranhos, em Ramalde e no “anel central” composto pelas 

freguesias que rodeiam o centro histórico (Bonfim, Cedofeita, Massarelos e Santo Ildefonso), 

sugere alguma renovação do mercado de arrendamento, embora ainda pouco significativa em 

termos absolutos. As Figuras 26 e 27 evidenciam a elevada proximidade territorial entre 

alojamentos posicionados em escalões de rendas opostos, facto que permite questionar a 

validade da aplicação ao caso do Porto de conceitos como o de “segregação sócio-espacial”, tal 

como são abordados noutros contextos. 
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Figura 26 – Alojamentos clássicos arrendados e subarrendados, ocupados como residência 

habitual, segundo o escalão de renda – menos de 35 €, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Figura 27 – Alojamentos clássicos arrendados e subarrendados, ocupados como residência 

habitual, segundo o escalão de renda – 400 € ou mais, 2011 

 

Fonte: INE 
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Escalões de renda e entidades proprietárias 

O cruzamento dos escalões de rendas por entidade proprietária permite constatar que a perda 

de representatividade das rendas muito baixas constitui um fenómeno comum à propriedade 

pública e privada (Quadro 1). Se, no que respeita ao parque privado, as sucessivas alterações 

legislativas permitiram uma gradual atualização de rendas outrora congeladas, o parque público 

(que no Porto é maioritariamente municipal) foi objeto de alterações quanto ao método de cálculo 

do valor das rendas, na sequência da sua progressiva reabilitação.  

O incremento das rendas é ainda extensivo aos restantes casos, constituídos por fogos na posse 

de cooperativas e de ascendentes ou descendentes até ao 2º grau. Estas situações são, no 

entanto, pouco representativas em termos absolutos.   

 

Quadro 1 - Alojamentos clássicos arrendados e subarrendados, ocupados como residência 

habitual, segundo o escalão de renda e a entidade proprietária 

Entidade 
proprietária 

Menos de 35 € De 35 a 100 € De 100 a 300 € De 300 a 500 
€ 

500 € ou mais 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Particulares ou 
empresas 
privadas 

9.859 3.527 7.908 5.650 5.744 7.414 3.214 7.885 943 2.851 

Instituições 
públicas 

12.181 5.032 1.445 5.979 1.130 2.139 56 768 23 68 

Outros 1.455 395 853 501 597 551 123 422 33 120 

Total 23.495 8.954 10.206 12.130 7.471 10.104 3.393 9.075 999 3.039 

 

Fonte: INE 

 

Recuperação do mercado de arrendamento 

O Gráfico 15 relaciona os escalões de rendas e a época de contrato dos alojamentos arrendados, 

ilustrando as diferentes fases do mercado de arrendamento no Porto. Os contratos mais antigos, 

realizados no período de congelamento das rendas, correspondem a rendas muito baixas, na 

sua maioria inferiores a 100 €. Durante este período, o mercado de arrendamento entrou num 

acentuado declínio, traduzido numa quebra abrupta do número de contratos, que se prolongou 

até 1990.  

A partir dessa data, o número de contratos começa gradualmente a subir, sendo acompanhado 

pelo incremento da proporção de rendas mais elevadas (pelo menos 500 €). Correspondendo a 

um período de liberalização do mercado, este crescimento foi no entanto limitado face à 

preferência pela habitação própria, que no mesmo período beneficiava de fortes incentivos 

financeiros. O segmento de arrendamento permaneceu remetido para um papel secundário até 

ao eclodir da crise financeira.  
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Gráfico 15 - Alojamentos arrendados por época do contrato e escalão de rendas, Porto, 2011 

 

Fonte: INE 

O gráfico 15 ilustra a alteração sentida no período compreendido entre 2006 e 2011, caraterizado 

por uma alteração súbita do peso relativo dos vários escalões e, sobretudo, pelo crescimento 

considerável do número de alojamentos arrendados. A crise financeira, ao restringir o acesso ao 

crédito, e o Regime de Arrendamento Urbano aprovado em 20069, ao definir a atualização das 

rendas antigas e introduzir novas modalidades de arrendamento (em particular os contratos com 

prazo certo), terão contribuído para esta evolução. 

A crise económica, cujos momentos de maior severidade são posteriores ao âmbito temporal de 

análise deste trabalho, contribuiu para a evolução diferenciada ocorrida desde a realização do 

último recenseamento. De acordo com a informação proveniente da “Imoestatística-Confidencial 

Imobiliário”, o índice de rendas residenciais no Porto desceu da base 100 no início de 2011 para 

85.89 no primeiro trimestre de 2014, antes de recuperar até aos 114.56 do primeiro trimestre de 

2018.  

Verifica-se, deste modo, que após um momento de retração generalizada da atividade 

económica com reflexos no mercado de arrendamento, assistimos a um período em que vários 

fatores contribuíram para um incremento acentuado dos valores das rendas. Entre estes fatores, 

destaca-se a diminuição da oferta associada ao colapso da indústria da construção nos anos da 

crise, o protagonismo desencadeado pelo turismo enquanto setor chave da recuperação 

económica, canalizando grande parte da oferta para o Alojamento Local (AL) em detrimento do 

arrendamento permanente e o incremento da procura de habitação, motivado pelo crescente 

número de estrangeiros que nos últimos anos têm optado por residir em Portugal. Paralelamente, 

a legislação aprovada em 201210 reforçou os mecanismos de atualização das rendas, 

                                                      

9 Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro. 

10 Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto. 
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contribuindo para uma maior representatividade dos fogos arrendados por valores mais próximos 

dos praticados pelo mercado.  

 

Arrendamento e época de construção  

O confronto entre o Gráfico 15 e o Gráfico 1611 permite constatar que muitos contratos recentes 

são relativos a edifícios de construção mais antiga. Com efeito, um número significativo destes 

(quase 18.000) foi construído antes de 1960, sendo igualmente importante a proporção de 

imóveis concluídos nas décadas de 70 e 80 do século passado.  

 

Gráfico 16 - Alojamentos arrendados e subarrendados, por época de construção do edifício e 

escalão de rendas, Porto, 2011  

 

Fonte: INE 

Estes dados confirmam o predomínio da orientação para o mercado de compra e venda dos 

imóveis construídos a partir da década de 80, quando a maior parte do parque público se 

encontrava já concluída e a legislação em vigor penalizava fortemente o segmento de 

arrendamento. 

Relativamente à distribuição territorial dos alojamentos com contratos recentes, a Figura 28 

permite constatar que muitos fogos nesta situação localizam-se nas freguesias centrais, onde a 

maior parte do edificado é de construção mais antiga. Por outro lado, várias freguesias centrais 

apresentam uma forte proporção de alojamentos com contratos recentes, sugerindo uma certa 

correlação entre o incremento do mercado de arrendamento e as dinâmicas de reabilitação. 

  

                                                      

11 Os dados relativos à época do contrato não incluem os fogos subarrendados. No entanto, dado que estes últimos 
representam apenas 1 % do total dos alojamentos arrendados e subarrendados, os universos considerados nas duas 
figuras são muito aproximados.   
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Figura 28 – Alojamentos arrendados com contrato posterior a 2000, 2011 

 

Fonte: INE 

 

Alojamentos arrendados e necessidades de reparação 

O facto de cerca de 18 % dos contratos posteriores a 2000 corresponderem a rendas muito 

baixas (inferiores a 100 euros) constitui um dado surpreendente do recenseamento da habitação 

de 2011 (Gráfico 17). Igualmente relevante é o facto de a antiguidade do parque arrendado não 

se traduzir, necessariamente, num estado avançado de degradação, a avaliar pelo facto de 53 

% dos edifícios não terem necessidades de reparação e de 30 % necessitarem apenas de 

pequenas reparações.  

 

Gráfico 17 - Alojamentos arrendados e subarrendados, por estado de conservação e escalão de 

arrendamento, Porto, 2011 

 

Fonte: INE 
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Esta situação é extensiva aos alojamentos com rendas baixas (inferiores a 100 €), que em 80 % 

dos casos necessitam, no máximo, de pequenas reparações. 

 

Evolução do mercado  

A preponderância do mercado de compra e venda nas últimas décadas surgiu, como vimos, na 

sequência da inexistência de alternativas atrativas no segmento de arrendamento e, durante um 

certo período, das facilidades ao nível da concessão de crédito. Com grande frequência, são 

igualmente atribuídas razões culturais para a preferência pela habitação própria, que em Portugal 

corresponde a cerca de 73 % dos alojamentos, acima da média europeia de 64 % (dados do 

Eurostat relativos a 2011). No auge da recente crise financeira, assistimos a uma inflexão desta 

tendência que, no entanto, terá sido breve devido a um complexo conjunto de circunstâncias.  

Se, na primeira metade da década passada, o mercado de compra e venda começou a arrefecer 

devido sobretudo ao sobre-endividamento das famílias, ao gradual incremento das taxas de juro 

e à extinção do crédito bonificado, a partir de 2008 a crise financeira atingiu profundamente o 

setor, nomeadamente através do rápido aumento do desemprego e da diminuição drástica da 

concessão de crédito. Em 2012, o montante de crédito concedido no Porto correspondia a uma 

fração dos valores atingidos poucos anos antes, descendo para menos de 600 o número de 

contratos concretizados. A partir de 2013, começou a sentir-se uma ligeira recuperação, que no 

entanto correspondia a uma realidade ainda muito distante dos valores alcançados no período 

anterior à crise. Em 2016, o volume total dos 1450 contratos concretizados era de cerca de 

233.000 euros, quando dez anos antes esses números ascendiam a 5222 e a 820.000, 

respetivamente (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 – Evolução do crédito concedido a munícipes do Porto e do número de contratos com 

hipoteca  

 

Fonte: INE 

(€) 
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O arrefecimento do mercado de compra e venda e a quebra da atividade imobiliária e de 

construção refletiram-se, naturalmente, nos preços médios por m2, embora de forma desfasada 

da evolução do crédito. Os dados relativos aos valores médios de avaliação bancária desde 

Setembro de 2008 indicam que, independentemente das oscilações pontuais, a tendência 

manifestou-se globalmente regressiva até 2013. A partir desse ano, os valores registaram uma 

recuperação assinalável, tendo já superado os valores registados no início da crise. Esta 

evolução fez-se acompanhar por uma acentuada quebra dos valores da taxa de juro implícita 

nos novos contratos, sintoma de uma recuperação mais firme do mercado de compra e venda 

nos anos mais recentes (Gráfico 19).  

 

Gráfico 19 – Evolução do valor médio de avaliação bancária e da taxa de juro implícita dos novos 

contratos, no Porto 

Fonte: INE 

 

O incremento da procura de imobiliário residencial tem sido incentivado não apenas por 

residentes nacionais como também por estrangeiros, que a nível nacional serão hoje 

responsáveis por um crescente número aquisições12. Entre os investidores nacionais, o 

incremento do crédito à habitação cresceu consideravelmente, sem contudo atingir os valores 

do período pré-crise.   

Os dados disponíveis sobre o mercado de arrendamento tradicional (ou seja, não integrado no 

segmento de curto prazo destinado essencialmente a turistas) à escala do Porto são pouco 

detalhados. Os estudos de mercado existentes indicam, no entanto, que apesar do estímulo 

inicial decorrente da redução drástica da oferta de crédito e da alteração ao Regime Jurídico do 

                                                      

12 Cushman & Wakefield (2017). Marketbeat Portugal, Fevereiro de 2017 
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Arrendamento Urbano, assistimos atualmente a uma diminuição abrupta do segmento de 

arrendamento. 

São vários os fatores que contribuíram para esta evolução. A oferta de arrendamento tradicional 

tornou-se escassa devido ao elevado incremento do Alojamento Local (AL), que pelo menos em 

teoria oferece rendibilidades mais elevadas. Como consequência desta evolução, as rendas 

aumentaram incessantemente nos últimos anos13, sem que os incentivos governamentais de 

apoio ao arrendamento a custos controlados tenham contrariado esta evolução. Já em 2017, a 

DECO estimava em € 792 o valor médio da renda de um T2 no Porto, bem acima dos € 591 

estabelecidos como teto máximo pelo programa Porta 65, que subvenciona uma parte do valor 

pago por jovens arrendatários. 

Por outro lado, o mercado de compra e venda foi no mesmo período impulsionado pelo aumento 

da oferta de crédito (e consequente redução dos juros), pelo incremento da aquisição de imóveis 

por parte de estrangeiros, e pela instabilidade do setor bancário, que tem levado muitos 

investidores a desfazerem-se dos seus ativos financeiros e a voltarem-se para o mercado 

imobiliário em busca de maior segurança e rendibilidades mais favoráveis. Os valores culturais 

frequentemente associados à sociedade portuguesa, que apontam para uma preferência pela 

aquisição em detrimento do arrendamento, terão igualmente contribuído para que a recuperação 

do segmento de arrendamento tenha sido circunscrita a um período marcado por uma conjuntura 

económica excecionalmente desfavorável.  

Em última análise, e na medida em que é nos dois principais centros urbanos do país que estas 

tendências se fazem sentir de forma mais acentuada, tudo indica que nos últimos anos ter-se-á 

assistido a um reforço dos processos de periferização da população residente que têm 

caraterizado a evolução da AMP ao longo das últimas décadas,  

  

                                                      

13 Confidencial Imobiliário (2017) Dossier Habitação Renda e Arrendamento: Valorização residencial atravessa quase 
todo o país. Edição de Junho de 2017 
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3. Dinâmicas Urbanísticas 

3.1 Pedidos de informação prévia  

Evolução global 

Os pedidos de informação prévia (PIP) são um excelente indicador da dinâmica urbana de um 

território, dado poderem perspetivar mutações do tecido urbano, seja através da sua expansão, 

seja pela reabilitação do existente. 

No ano de 2016 foram aprovados 109 PIP com uma Área total de construção (Atc) de 563.107m2. 

Numa leitura por tipo de operação urbanística, conclui-se que 50% têm por finalidade a 

reabilitação e 40% a construção de novos edifícios, tendo como destino, em ambos os casos, 

maioritariamente a habitação (73%). Em termos de Atc, verifica-se que a reabilitação (35%), as 

operações de loteamento (33%) e a construção nova (31%) apresentam quotas aproximadas no 

que respeita às áreas aprovadas. 

O gráfico 20 permite-nos observar a evolução ocorrida entre 2011 e 2016, sendo de realçar que 

desde 2013 o número de pareceres aprovados e respetiva Atc, têm registado uma tendência de 

crescimento verificando-se, em 2016, os valores mais altos dos últimos 6 anos. O número de PIP 

aprovados em 2016 registou um aumento de 68% face a 2015, tendo a Atc crescido 50 %, no 

mesmo período. 

 

Gráfico 20 – PIP aprovados, 2011 - 2016 

 
Fonte: CMP/DMGU-GOU, 2017 

 

No período em análise a construção nova (48%) e a reabilitação (43%) são os principais tipos de 

operações urbanísticas aprovadas, sendo o principal destino a habitação (68%). No entanto, em 

2011 e 2016 os PIP aprovados para a reabilitação superaram a construção nova.  

Analisando por tipo de uso, constata-se que a habitação representa 75% dos PIP para 

construção nova, representando a habitação multifamiliar 28% deste total. No que respeita à 
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tendência de reabilitação, verifica-se que a habitação corresponde a 64% do total, dos quais 25% 

são para habitação unifamiliar. 

 

Distribuição espacial 

A União de Freguesias (UF) mais central da cidade concentra o maior número de PIP aprovados 

entre 2011 e 2016 (um total de 127) representando 30,2 % do conjunto da cidade (Figura 29). 

Segue-se a UF de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde com 19,5% que, em conjunto com a UF 

anterior, representam cerca de metade (49,7 %) da totalidade de PIP aprovados. Destaca-se 

ainda a UF de Lordelo do Ouro e Massarelos com 14,3 %. As restantes freguesias registaram 

percentagens abaixo dos 10,7% do total de PIP aprovados. 

 

Figura 29 – Distribuição dos PIP aprovados por freguesia, 2011 – 2016 

 

Fonte: CMP/DMU-GOU, 2017 

 

A Figura 29 coloca igualmente em evidência a repartição dos PIP destinados a construção nova 

e a reabilitação. Em apenas duas freguesias, nomeadamente na UF da área central da cidade e 

na freguesia contígua do Bonfim, foram aprovados mais PIP destinados a reabilitação do que a 

construção nova. Nas restantes freguesias da cidade, predominam os PIP destinados a 

construção nova. 
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3.2 Licenciamentos de obras particulares  

As análises incluídas neste ponto reportam-se a dois períodos temporais distintos, devido a 

alterações ocorridas no processamento da informação de base, tal como referido nas notas 

metodológicas. Para o imediatamente período posterior à aprovação do PDM (de 2007 a 2010), 

foram utilizados os dados que o Município do Porto forneceu ao INE para a anterior versão do 

Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas – SIOU. Tendo este sistema sofrido em 2012 

alterações que inviabilizam a elaboração de análises contínuas, o segundo bloco de informação, 

que reporta ao período entre 2011 e 2016, utiliza dados provenientes do aplicativo interno da 

CMP, denominado base de dados de gestão de operações urbanísticas – BDGOU.  

 

Evolução global 

O número de licenças de obras14 emitidas pela CMP no período em análise foi de 5193, tendo-

se registado uma quebra de 2007 a 2009, seguida por uma tendência de retoma do crescimento, 

tal como evidenciado no Gráfico 21 e seguintes. 

 

Gráfico 21 – Licenças de obras emitidas  

   

Fonte: CMP/INE-SIOU (2007-2010) | CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

Licenças de obras emitidas por tipo de obra 

De 2007 a 2016, 415 das licenças de obra emitidas foram de construção nova, o que corresponde 

a apenas 14% de todas as licenças emitidas (5193), sendo que as restantes 4478 (76%) foram 

licenças de obras para reabilitação15, demonstrando a importância que este tipo de obra tem 

vindo a assumir na cidade do Porto. A análise da evolução temporal permite identificar a 

influência da crise económica, cujo início coincidiu com o período em que a construção nova 

                                                      

14 Não foram contabilizadas as obras de demolições e os loteamentos. Tal como desde de 2011 não foram contabilizadas 
outros tipos de obra, que compreendem conclusão de obras inacabadas, licenças de recinto, licença de inscrição de 
grafito, afixação, picotagem. Neste período estão incluídas as comunicações prévias e, mais recentemente, as 
legalizações. 
15 Até 2010, a reabilitação compreende alteração, ampliação e reconstrução. A partir de 2010, a reabilitação compreende 
obras de alteração, obras de alteração/ampliação, obras de ampliação, obras de construção e obras de reconstrução. 

452

370
327 335

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010

447

592 611 633 657

769

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016



 Habitação e Dinâmicas Urbanísticas 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 51  

entrou em declínio. Com efeito, se até 2010 a construção nova ainda assumia uma proporção 

relevante (20 a 40%) face ao total de licenças emitidas por ano, após 2012 este valor diminuiu 

para menos de 10%. O Gráfico 22 permite constatar a preponderância assumida pelas licenças 

de obras de reabilitação urbana na cidade, ao longo da última década. 

 

Gráfico 22 – Licenças de obras emitidas por tipo de obra 

   

Fonte: CMP/INE-SIOU (2007-2010) | CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

Licenças de obras emitidas por uso  

Quanto ao uso das licenças emitidas, 68,9% das 1484 referentes ao período 2007 a 2010 

destinaram-se a habitação familiar, seguindo-se o comércio tradicional (7,8%) e os 

estabelecimentos de restauração e bebidas (6,4%). Os restantes 16,8% compreenderam 

diversos usos, conforme se pode constatar no quadro 2. 

Quadro 2 - Licenças de obras emitidas por tipo de uso (SIOU) 

Tipo de uso Total 

Habitação familiar 1023 

Comércio tradicional 116 

Estabelecimento de restauração e de bebidas 95 

Uso geral 76 

Escritórios 66 

Estabelecimento hoteleiro e de turismo no espaço rural 25 

Ensino e pesquisa científica 18 

Serviços médicos 16 

Outros usos 49 

Fonte: CMP/INE-SIOU (2007-2010) 

 

No período de 2011 a 2016, em que foi utilizada uma classificação de usos diferente, a habitação 

continuou a ser preponderante, representando 62,7% do total de licenças emitidas, seguindo-se 

o comércio e serviços (incluindo restauração e bebidas) com 23,4%. As restantes classes, 

nomeadamente outros usos, equipamentos coletivos e hotelaria correspondem a 13,9%. No 

Gráfico 23, podem ser observados os valores absolutos anuais por cada classe mencionadas 

anteriormente. 
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Gráfico 23 – Licenças de obras emitidas por tipo de uso (GOU) 

 

Fonte: CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

Analisando as licenças de obra emitidas segundo o tipo de obra (Construção Nova e 

Reabilitação) e o uso, verifica-se que o predomínio da Habitação e do Comércio/Serviços se 

mantém em ambos os casos (Gráfico 24). 

 

Gráfico 24 – Licenças de obras emitidas segundo o tipo de obra por uso (GOU) 

 

Fonte: CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

Área licenciada 

Efetuando uma análise análoga para o mesmo período, mas tendo em consideração a Área total 

de construção (Atc) nas licenças de obra emitidas, verifica-se que apesar de se manter o 

predomínio da habitação e do comércio/serviços, a sua presença relativa diminui em favor dos 

equipamentos coletivos e da hotelaria. No caso da construção nova, a tendência é similar, sendo 

no entanto ainda mais pronunciada a diminuição da presença dos dois usos mais representativos 

(Gráfico 25). 
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Gráfico 25 – Atc nas licenças de obras emitidas, segundo o tipo de obra por uso (GOU) 

  

Fonte: CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

Considerando apenas as licenças emitidas para a reabilitação urbana, e tendo por base o cálculo 

da Atc por licença emitida, é possível ter uma noção mais aproximada da dimensão média dos 

diferentes tipos de projeto. Os dados disponíveis permitem constatar a evolução anual da Atc 

segundo o uso das obras de reabilitação para o período de 2011 a 2016, que como vimos 

anteriormente representam 93,7% das licenças de obras emitidas. Destacam-se os projetos de 

hotelaria, que entre 2012 e 2016 registaram um crescimento globalmente positivo e que em 2015 

atingiram uma Atc por licença superior a 2000 m2, muito acima do valor médio por licença emitida 

no período de estudo (1.064 m2). Os equipamentos coletivos, que pela sua natureza também 

apresentam um valor relativamente elevado (752 m2 no conjunto do período), atingiram no ano 

de 2016 uma Atc por licença de 1307 m2. Uma última nota para o comércio/serviços, cuja Atc por 

licença média do período é de 553 m2, e para a habitação, que apresenta uma média de 330 m2 

(Gráfico 26). 

 

Gráfico 26 – Atc por licença emitida nas obras de reabilitação segundo o uso (GOU) 

 

Fonte: CMP/DMU-GOU (2011-2016) 
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e 2016. Apesar de corresponderem a conceitos relativamente distintos, são de certo modo 

equiparáveis, pelo que permitem constatar a evolução ocorrida ao longo de uma década. Como 

seria de esperar, a informação disponível reflete a desaceleração da construção nos primeiros 

anos da crise (2008 e 2009), verificando-se um ligeiro aumento em 2010 no que respeita à área 

licenciada. Após um período de ligeiro decréscimo (2011 a 2014), seguiu-se um incremento um 

pouco mais robusto (Gráfico 27).  

  

Gráfico 27 – Áreas licenciadas Atc (SIOU e GOU) 

 
Fonte: CMP/INE-SIOU (2007-2010) | CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

 

Distribuição espacial 

A repartição das licenças de obras emitidas por freguesia permite constatar, sem surpresa, que 

o centro da cidade e a frente marítima concentram a maior proporção de licenças emitidas, 

constituindo deste modo as zonas da cidade com maior dinamismo urbano. Em contraponto, 

segue-se o “anel” em torno do centro, que em conjunto representa cerca de um terço do total 

das licenças. As duas freguesias mais orientais (Bonfim e Campanhã) detêm uma 

representatividade bastante inferior (Figura 30).   

Figura 30 – Licenças de obra emitidas por freguesia 2007-2016 

 
Fonte: CMP/INE-SIOU (2007-2010) | CMP/DMU-GOU (2011-2016)  
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A análise da evolução anual do número de licenças de obra emitidas por freguesia, ao longo da 

última década, confirma a prevalência do centro da cidade e da UF de Aldoar, Foz do Douro e 

Nevogilde. Nas restantes freguesias, a evolução ocorrida no mesmo período evidencia uma 

menor dinâmica construtiva, sendo de realçar a tendência genericamente positiva registada nos 

últimos anos (Gráfico 28). 

 

Gráfico 28 – Evolução do n.º de licenças de obra emitidas por freguesia 2007-2016 

 
 

Fonte: CMP/INE-SIOU (2007-2010) | CMP/DMU-GOU (2011-2016) 

 

Investimento privado estimado 

O investimento16 em projetos de requalificação e expansão urbana é um interessante indicador 

da atratividade da cidade e da sua transformação, quer em termos urbanísticos, quer em termos 

económicos, sociais e culturais. 

No período em análise, o investimento previsto mencionado nas licenças estima-se em cerca de 

525 milhões de euros, dos quais uma proporção de 83% seria efetuada pelo setor privado e os 

restantes 17% pelo setor público. Neste ponto, será apenas analisada a estimativa do 

                                                      

16 Investimento estimado retirado das estimativas orçamentais apresentadas juntamente com os processos de 

licenciamento. Não tendo sido incluídos os valores dos processos de legalização. 
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investimento privado, que corresponde a cerca de 437 milhões de euros, sendo o investimento 

público abordado noutro ponto17. 

Após uma quebra de 18% em 2012, verificou-se um aumento do investimento privado a partir de 

2013 que atingiu um valor particularmente expressivo em 2016, ano em que se aproximou dos 

120 milhões de euros. O Gráfico 29 permite constatar que o setor privado direcionou este 

investimento essencialmente para a reabilitação (64%) e para a construção nova (35%). 

 

Gráfico 29 – Investimento privado estimado por tipo de obra (milhões de €) 

 

Fonte: CMP/DMGU-GOU (2011-2016) 

 

O investimento teria como principal destino a habitação, com um valor ligeiramente superior a 

215 milhões de euros, correspondendo a 64% do total de investimento. Seguiam-se as atividades 

ligadas ao comércio/serviços (20%) e os equipamentos coletivos (18%). Por fim, surgia o 

investimento em unidades hoteleiras e alojamento local que terá atingiu um valor estimado em 

cerca de 51,5 milhões de euros. 

Os dados recolhidos permitem-nos avaliar o valor do m2 por tipo de operação urbanística18, 

demonstrando-se a existência de uma oscilação do preço do m2 nos últimos 6 anos. A construção 

nova atingiu o seu valor mais elevado em 2016, com um preço estimado de 466 €/m2, enquanto 

a reabilitação registou 257 €/m2 em 2014.  

Analisando o valor do m2 pelas antigas freguesias sem ter em consideração a particularidade de 

cada projeto, constata-se que os valores mais elevados foram registados em Nevogilde (346 

€/m2) e Vitória (320 €/m2), sendo que as freguesias de Aldoar (143 €/m2) e Massarelos (128 €/m2) 

foram as que apresentaram os valores mais baixos de preço do m2.  

                                                      

17 Consultar pareceres não vinculativos 
18 Nestes dados foram apenas considerados as operações urbanística de construção e de reabilitação. 
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Obras isentas e reposição da legalidade 

A transformação da cidade não se esgota no licenciamento de obras, sendo esta efetuada 

igualmente pela reabilitação de edifícios sem necessidade de emissão de licença. O 

Departamento Municipal de Fiscalização é o serviço responsável por esse acompanhamento, 

através da Divisão Municipal de Fiscalização de Obras Particulares (DMFOP) e da Divisão 

Municipal de Fiscalização de Segurança e Salubridade de Edificações (DMFSSE). Considerando 

que estas intervenções não carecem da emissão de título, os dados apresentados dizem respeito 

ao número de processos analisados pelos serviços.  

As Comunicações de Início de Trabalhos de Obras Isentas (CITOI) que a DMFOP teve 

conhecimento, não apresentam grandes oscilações no decurso do período em análise, com 

exceção de 2014, ano em que se atingiu o valor máximo registado (1065 comunicações). A média 

anual para o período em análise corresponde a 876 CIT por ano (Gráfico 30).  

 

Gráfico 30 – Obras isentas e reposição da legalidade 

 

Fonte: CMP/DMF, 2017 
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de 2014, em que se registou o valor mais baixo. Com efeito, em 2014 foi reposta a legalidade 

em apenas 40 situações, face a uma média anual de 85 processos no período em análise. 
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pareceres não vinculativos (PNV) correspondentes a projetos com uma Atc de 114.552 m2, aos 

quais está associado um investimento público que ronda os 88 milhões de euros.  

O setor público direcionou a sua intervenção principalmente para a reabilitação de edifícios 

públicos (75%) destinados a comércio/serviços (33%) e a equipamentos coletivos (32%).  

No período em análise, constatou-se que o maior volume de investimento público ocorreu em 

2011, atingindo aproximadamente 58,5 milhões de euros, ou seja, 66% do total investido. 

Salienta-se que entre 2013 e 2015 registou-se um menor investimento por parte das entidades 

públicas, não ultrapassando os 6,25 milhões de euros (7%). Este investimento foi canalizado 

essencialmente para a reabilitação de equipamentos coletivos (84%), com destaque para os 

equipamentos de ensino. O setor público também investiu na construção de novos edifícios 

(16%), dos quais 50% destinaram-se a habitação multifamiliar, tendo sido criados 164 novos 

fogos a custos controlados. 

Verifica-se uma oscilação quanto ao número de PNV aprovados, tendo nos últimos anos sido 

registada uma evolução positiva, nomeadamente em 2015 (57%) e 2016 (30%). A Atc também 

registou uma oscilação, destacando-se 2011 com o ano em que se atingiu o valor mais elevado 

para o período, a que não serão alheias as intervenções efetuadas nos equipamentos escolares. 

Em contrapartida, 2014 foi o ano em que o setor público esteve menos ativo (Gráfico 31). 

 

Gráfico 31 – Pareceres não vinculativos (2011 - 2016) 

 

Fonte: CMP/DMGU-GOU, 2017 
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Quadro 3 - Pareceres não vinculativos por freguesia 

Freguesias PNV (N.º) PNV (%) 

Bonfim 12 16,7 

Campanhã 9 12,5 

Paranhos 7 9,7 

Ramalde 6 8,3 

União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro 
e Nevogilde 

5 6,9 

União das freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

19 26,4 

União das freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos 

14 19,4 

Total 72 100 

 

Fonte: CMP/DMGU-GOU, 2017 

 

Apesar do número de pareceres não vinculativos ser de uma ordem de grandeza bastante inferior 

à dos licenciamentos de obras particulares, estes dados permitem-nos constatar que o setor 

público também se assume como um importante agente na dinâmica urbanística da cidade 

contribuindo, embora com menor peso, para a reabilitação do tecido urbano, seja através da 

reabilitação do edificado, seja por via de intervenções no espaço público. 

 

3.4 Autorizações de utilização 

As autorizações de utilização são o procedimento final da concretização das licenças de obras 

que se materializam no território. Ou seja, só após a emissão da autorização de utilização o 

edifício pode a ser objeto de transação.  

 

Evolução global 

No período em análise, foram emitidas 3 588 licenças de utilização, representando uma média 

anual de 598 licenças emitidas. Os dados disponíveis permitem constatar que ocorreu um 

crescimento de 31,9% das autorizações de utilização em 2012, tendo-se no entanto verificado 

uma diminuição entre este último ano e 2015. Agregando os valores dos anos em perda, 

verificou-se uma quebra de 32,9%, tendência que os valores referentes a 2016 parecem querer 

inverter, na medida em que neste ano foi observado um incremento de 4,2 % (Gráfico 32). 

 

 

 

Gráfico 32 – Autorizações de utilização emitidas 
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Fonte: CMP/DMGU-GOU, 2017 

 

A tendência decrescente registada no período de 2012 a 2015 poderá estar relacionada com a 

entrada em vigor do licenciamento zero (deixaram de ser emitidos alvarás para atividades 

específicas tais como cabeleireiros, restauração e bebidas, etc.), e pelo procedimento 

desencadeado pela DMFOP, em 2006 e 2007, de notificação dos proprietários com licenças 

antigas, cujos estabelecimentos não foram encerrados, para requererem o respetivo alvará de 

utilização. A maioria dessas situações já se encontra regularizada, assistindo-se a uma 

diminuição deste tipo de pedidos de autorização de utilização. Por último, a partir de 22 de janeiro 

de 2015, foram definidas pelo Município como obras isentas de autorização de utilização algumas 

obras de alteração em edifícios. 

 

Autorizações emitidas por uso 

Efetuando-se uma análise global das autorizações emitidas pelo uso a que se destinam em 

termos evolutivos, pode-se afirmar que desde 2012 se tem registado uma evolução negativa. No 

entanto, em 2016 as autorizações de utilização emitidas para outros usos (9,7%), hotelaria 

(36,4%) e habitação (13,7%) registaram um aumento face a 2015. Já os usos de 

comércio/serviços e de equipamentos coletivos mantiveram a tendência negativa dos anos 

anteriores. 

Por outro lado, efetuando uma análise à totalidade das autorizações emitidas por uso, é a 

habitação que assume a maior relevância, com 1.859 licenças emitidas que correspondem a 

mais de metade da totalidade das autorizações (51,8%). O comércio/serviços são o segundo uso 

mais representativo (35,5%), perfazendo todos os restante usos 12,7% do total (Gráfico 33). 

 

 

Gráfico 33 – Autorizações de utilização emitidas por tipo de uso  
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Fonte: CMP/DMGU-GOU, 2017 

 

No que respeita aos restantes usos, concluímos que as licenças para hotelaria destinam-se 

maioritariamente ao alojamento local (62,5%). No âmbito dos equipamentos coletivos, 

prevalecem as licenças para os equipamentos sociais (39,0%) e de ensino (32,9%). O 

comércio/serviços é o uso que agrega o maior número de tipologias, destacando-se as licenças 

para comércio (39,4%), restauração/bebidas (26,1%) e serviços (20,0%). 

 

“Fogos licenciados” para habitação unifamiliar 

Através das licenças de utilização emitidas para o uso de habitação, é possível aferir o número 

e tipologia de fogos que entram no mercado. No período em análise (2011-2016) o universo de 

“fogos licenciados” foi de 4.941 não tendo, no entanto, sido possível identificar a tipologia do fogo 

em 9,5% das situações.  

A análise da distribuição dos 4.473 fogos apurados por tipologia permite concluir que os T2 são 

os mais representativos (24,6% do total), seguindo-se os T0 (23,2%), os T3 (21%) e a tipologia 

que engloba os superiores a T3 (16,1%). A tipologia T1 foi a que teve uma menor presença no 

período em estudo, representando apenas 15,1% do total (Gráfico 34).  
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Gráfico 34 – Tipologias de “fogos licenciados” para habitação unifamiliar 

 

 

Fonte: CMP / DMGU - GOU, 2017 

 

Numa perspetiva de evolução temporal, constata-se que as tipologias T2 e T3 apresentavam os 

valores mais elevados em 2011 e 2012. Contudo, se em 2013 todas as tipologias registaram um 

aumento, com exceção dos T0, a categoria T2 manteve-se dominante até ao ano de 2014. No 

que diz respeito à categoria T0, verifica-se que a partir de 2013 assumiu um comportamento de 

crescimento que não mais se interrompeu até 2016. Já a tipologia T1, que até 2014 era uma das 

menos representativas, inicia nesse ano um elevado crescimento. Ou seja, as categorias de 

menor dimensão ganharam ainda mais relevância em 2016, representando conjuntamente 

66,5% da totalidade dos fogos, nesse ano (Gráfico 35).  

 

Gráfico 35 – Evolução das tipologias de “fogos licenciados” para habitação unifamiliar 

 

Fonte: CMP / DMGU - GOU, 2017 
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Distribuição espacial 

Analisando os dados quanto à distribuição espacial, é possível constatar que a UF Cedofeita, 

Miragaia, Santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e Vitória é a que apresenta o maior número de 

autorizações de utilização (33,6%) com 1.206 licenças emitidas no período em estudo, seguindo-

se a UF Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde com 593 licenças (16,5%) e de Paranhos com 458 

licenças.  

De realçar que as três situações mencionadas anteriormente assumem a proporção de 62,9 % 

da totalidade das licenças de utilização emitidas. Tal como evidenciado no Quadro 4, as 

freguesias que denotam uma menor dinâmica são Campanhã (7,4%), Bonfim (9,2%) e Ramalde 

(9,3%). 

 

Quadro 4 – Licenças de utilização por freguesia 

Freguesias 
Licenças de 

utilização 
emitidas (N.º) 

Licenças de 
utilização 

emitidas (%) 

Bonfim 331 9,2% 

Campanhã 264 7,4% 

Paranhos 458 12,8% 

Ramalde 333 9,3% 

União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro 
e Nevogilde 

593 16,5% 

União das freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

1 206 33,6% 

União das freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos 

403 11,2% 

Total 
3 588 100,0% 

 

Fonte: CMP/DMU-GOU, 2017 

 

3.5 Licenciamento de operações de loteamento 

 

Evolução global 

No que respeita às operações de loteamento, a análise recaiu sobre os 50 títulos emitidos no 

período compreendido entre 2007 e 2015, dos quais 35 (70%) foram emitidos em 2007 e 2008. 

Entre 2007 e 2011 a tendência foi de decréscimo, não tendo sido emitido qualquer alvará de 

loteamento neste último ano. Desde então, foram emitidos em média dois títulos de alvarás de 

loteamento por ano, tendo em 2013 ocorrido quatro emissões (Gráfico 36).  
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Gráfico 36 – Evolução do número de alvarás de loteamento emitidos 

 

 
Fonte: CMP/DMU, 2016 

 

Distribuição espacial 

No que diz respeito à distribuição espacial dos loteamentos, verifica-se uma presença maioritária 

na coroa exterior do concelho, mais concretamente nas zonas ocidental e norte, onde ainda 

existem espaços suficientemente amplos para este tipo de operações urbanísticas. Na zona 

oriental não ocorreram loteamentos, verificando-se que nas freguesias mais centrais a sua 

presença é muito escassa, devido à elevada consolidação da estrutura urbana e à reduzida 

disponibilidade de espaços (Figura 31). 

 

Figura 31 – Localização dos alvarás de loteamento emitidos entre 2007 e 2015 

 
Fonte: CMP/DMOT, 2017 
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Quadro 5 - Alvarás de loteamento emitidos, Abc e IC, por freguesia, entre 2007 e 2015 

Freguesias 
Alvarás Emitidos 

(N.º) 

Áreas Brutas de 
Construção (m2) 

Somatório 

Índice de 
Construção (m2) 

Médio 

Bonfim 0 0,0 - 

Campanhã 1 26 695,8 1,08 

Paranhos 11 102 873,6 1,27 

Ramalde 14 243 323,6 1,30 

União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro 
e Nevogilde 

14 94 731,2 1,27 

União das freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

5 30 171,0 1,69 

União das freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos 

5 22 004,5 
0,96 

Total 50 513 849,7 1,27 

Fonte: CMP/DMU, 2016 
 

Relativamente ao somatório das Áreas Brutas de Construção19 (Abc) dos títulos emitidos, 

analisados à freguesia, verifica-se igualmente um predomínio das freguesias mencionadas 

anteriormente, que em conjunto correspondem a 85% do total.  

No que concerne ao Índice de Construção20, o valor médio para a cidade neste tipo de operações 

foi no período em causa de 1,27. De realçar a situação verificada na UF de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, onde ocorreram 5 loteamentos, mas que 

apresentam um Índice de Construção de 1,69, podendo esta situação ser justificada pela 

legislação em vigor até 200721, que equiparava loteamentos a processos de emparcelamento. 

Esta suposição surge reforçada pelo facto de estes loteamentos terem dado origem a apenas 

seis lotes para fins habitacionais. 

Repartição por subcategoria de espaço dominante 

Alocando o número de alvarás emitidos às subcategorias de espaço dominante22 da Planta de 

Ordenamento – Carta de Qualificação do Solo (PO-CQS), constata-se que as maiores dinâmicas 

recaíram, como era previsível, nas subcategorias “Frente Urbana Contínua em Consolidação” 

“Área de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva” e “Área de Habitação do 

                                                      

19 Aviso n.º 14332/2012 de 25 de outubro de 2012 - 1.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal do Porto. Artigo 4.º, alínea 

5) Área bruta de construção (Abc) - o somatório da área bruta de cada um dos pisos, expresso em metros quadrados 
(m2), de todos os edifícios que existem ou podem ser realizados no(s) prédio(s), com exclusão de: a) Terraços 
descobertos, varandas, desde que não envidraçadas, e balcões abertos para o exterior; b) Espaços livres de uso 
público cobertos pelas edificações; c) Sótão sem pé -direito regulamentar para fins habitacionais; d) Arrecadações em 
cave afetas às diversas unidades de utilização do edifício; e) Estacionamento instalado nas caves dos edifícios; f) 
Áreas técnicas acima ou abaixo do solo (posto de transformação, central térmica, compartimentos de recolha de lixo, 
casa das máquinas dos elevadores, depósitos de água e central de bombagem, entre outras); 

20 Aviso n.º 14332/2012 de 25 de outubro de 2012 - 1.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal do Porto. Artigo 4.º, alínea 

27) Índice de construção (IC) - a razão entre a área bruta de construção, excluída dos equipamentos de utilização 
coletiva a ceder ao domínio municipal, e a área do(s) prédio(s) ou a área do Plano (categoria de espaço, unidade 
operativa de planeamento e gestão, plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução) a que se 
reporta. 

21 Através da Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro,  
22 Pelo fato de alguns loteamentos não se enquadrarem em apenas uma subcategoria de espaço, foi efetuado um 

exercício de análise tendo-se afetado a Abc à subcategoria de espaço dominante e com a maior propensão à 
construção.  
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Tipo Unifamiliar”, que em conjunto representam 43 dos 50 títulos de loteamento emitidos (Quadro 

6).  

Quadro 6 - Loteamentos e Índice de Construção por subcategoria de espaço dominante 

Subcategoria de espeço dominante Alvarás Emitidos (N.º) 
Média de Abc por 
subcategoria de 

espaço dominante 

Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação 16 13 997,7 

Área de Edificação Isolada com Prevalência de 
Habitação Coletiva 

16 10 003,0 

Área de Habitação do Tipo Unifamiliar 11 4 128,2 

Área Verde Privada a Salvaguardar 3 4 474,5 

Área de Frente Urbana Contínua Consolidada 2 11 468,5 

Área Empresarial do Porto 1 36 449,9 

Área de Equipamento Proposto Integrado em 
Estrutura Ecológica 

1 11 617,6 

Fonte: CMP/DMU, 2016 

No plano oposto, apenas 14% do total de alvarás emitidos inserem-se nas restantes quatro 

subcategorias, sendo de salientar o facto de ter ocorrido edificação nas parcelas não dominantes, 

incluindo loteamentos ocorridos em Área Verde Privada a Salvaguardar. De realçar que o 

loteamento ocorrido em Área de Equipamento Proposto Integrado em Estrutura Ecológica 

correspondeu a um equipamento hospitalar. Através da figura 32, apresenta-se a distribuição 

espacial dos alvarás de loteamentos emitidos no período em análise pelas diversas 

subcategorias de espaço, permitindo uma melhor perceção da sua localização. 

Figura 32 – Localização dos alvarás de loteamento emitidos por subcategoria de espaço da PO-

QCS 
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Fonte: CMP/DMOT, 2017 

Finalmente, duas últimas notas para atualização de informação relativamente ao ano de 2016, 

em que apenas se registou uma nova operação de loteamento na Alameda das Antas, na qual 

foram constituídos 7 lotes com uma capacidade construtiva de 176.999 m2 de Atc. Devido a uma 

nova interpretação dos pareceres não vinculativos, ocorreu a reclassificação de 4 processos 

como operações de loteamento, mas de iniciativa municipal. Duas destas operações ocorreram 

na parte ocidental da cidade, tendo a área dos prédios a lotear ascendido a 55.311 m2 e a 

capacidade construtiva a 41.577 m2 de Abc, originando 23 lotes, 5 dos quais para habitação.  

 

4. Síntese conclusiva 

 

As dificuldades do mercado de português de habitação são conhecidas, decorrendo de 

tendências acumuladas ao longo de décadas. Estas passam pela hipertrofia do segmento de 

habitação própria, em detrimento do mercado de arrendamento, pelo envelhecimento do parque 

localizado nas áreas mais consolidadas e pelo abandono de muitos alojamentos. Este último 

fenómeno tem particular visibilidade nas duas principais cidades do país, tendo sido acentuado 

pelos movimentos migratórios em direção aos concelhos vizinhos. Várias tendências de fundo, 
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do congelamento das rendas à sobre-utilização do crédito à habitação, alimentaram esta 

evolução. Como consequência, grande parte do parque edificado do Porto apresenta, 

historicamente, índices de degradação superiores à média do país. 

O presente documento retratou um período de viragem face a uma parte desta realidade 

identificando, num contexto ainda marcado por uma herança de décadas, vários elementos de 

rutura decorrentes da grave crise financeira que marcou os anos mais recentes. As tendências 

de fundo, observáveis ao longo dos últimos decénios, são ainda visíveis no último 

recenseamento, que data de 2011. Recorrendo aos dados censitários, a primeira parte do 

documento permite identificar vários dos problemas referidos acima, da degradação e 

envelhecimento do parque à sobre-representação dos fogos vagos, das disparidades intra-

urbanas aos défices de conforto e de acessibilidade dos alojamentos em diferentes zonas da 

cidade, particularmente no centro histórico e na zona oriental.  

Contudo, os dados censitários incorporam já elementos de mudança. Por comparação com 2001, 

as rendas antigas detinham em 2011 uma expressão menor e as situações de maior carência 

tinham diminuído. Estes elementos de transformação são, no entanto, mais facilmente aferidos 

com recurso aos dados mais recentes, relativos à evolução do mercado imobiliário e às 

dinâmicas de licenciamento. Estes refletem, principalmente, o protagonismo assumido nos 

últimos anos pela reabilitação, em detrimento da construção nova. Trata-se de uma evolução 

inequivocamente associada ao incremento do turismo, manifestando-se na concentração do 

investimento no centro tradicional e nas tipologias de alojamentos de menor dimensão (T0 e T1). 

Nesse sentido, e apesar das alterações ao regime jurídico de arrendamento, os anos recentes 

não proporcionaram um contexto favorável ao crescimento do mercado de arrendamento de 

longa duração. Paralelamente, as instituições públicas têm vindo a aumentar o volume de 

investimentos realizados no Porto, facto que apesar de ter um impacto apenas marginal no 

mercado de habitação, não deixa de contribuir para acentuar as dinâmicas de transformação 

urbana observadas noutros domínios. 

Paralelamente a esta evolução, os dados disponíveis permitem constatar uma gradual retoma 

do segmento de compra e venda associada quer ao interesse pelo mercado português 

manifestado por estrangeiros de diferentes proveniências, quer à retoma da concessão de 

crédito, após um período de profunda retração. Através dos Pedidos de Informação Prévia (PIP), 

é igualmente possível antecipar o regresso do investimento em construção nova nos próximos 

anos. É, no entanto, altamente questionável que ambas as tendências – a retoma do crédito 

hipotecário e da construção nova – venham a assumir a preponderância alcançada nos anos 

anteriores à crise. 

Os dados mais recentes indicam que se por um lado o Porto começa a superar algumas das 

suas debilidades de longa duração (em particular a degradação do parque habitacional nas 

zonas mais centrais) e mais recentes (a depressão do mercado de compra e venda), confronta-

se, por outro lado, com a persistência de velhas tendências, entre as quais se destaca o 

predomínio do mercado de compra e venda, em detrimento do segmento de arrendamento. A 
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evolução macroeconómica favorável ao primeiro e atitudes culturais fortemente enraizadas 

contribuem para explicar esta realidade.  

O Porto confronta-se, por outro lado, com dificuldades que nascem da própria evolução recente. 

As dinâmicas de reabilitação, apesar de intensas, direcionam-se preferencialmente para a oferta 

turística, nomeadamente nas zonas históricas, gerando um desequilíbrio entre a oferta e a 

procura que relega o mercado de arrendamento de longa duração para uma posição residual e 

provoca um incremento das rendas praticadas para níveis incomportáveis para a maioria. Para 

além de tornarem os custos do imobiliário inacessíveis para um vasto segmento da população, 

em particular os jovens, esta evolução gera outros desequilíbrios, entre os quais sobressai a 

sobre-representação das tipologias menores (T0 e T1) e um agravamento das disparidades intra-

urbanas que tende a marginalizar os territórios considerados menos “apetecíveis”, 

nomeadamente na zona oriental. 

O Quadro 5 sistematiza as principais vulnerabilidades e pontos fortes do Porto, no que respeita 

à evolução recente do mercado residencial e das dinâmicas urbanísticas em geral, constituindo 

um ponto de partida para a definição de estratégias de intervenção do município, neste domínio. 

 

 

Quadro 7 - Vulnerabilidades e pontos fortes da evolução da situação habitacional e das dinâmicas 

urbanísticas do Porto 

Vulnerabilidades Pontos Fortes 

Persistência de um elevado grau de degradação do 
parque habitacional. 

Forte dinamização do mercado, em anos recentes. 

Escassa representatividade do segmento de 
arrendamento, em detrimento da habitação própria.  

Crescente peso de reabilitação nas dinâmicas 
urbanísticas. 

Elevado incremento dos preços e das rendas, tornando 
a habitação inacessível para muitas famílias. 

Diminuição das carências quantitativas no passado 
decénio. 

Elevadas disparidades intra-urbanas do ponto de vista 
das dinâmicas construtivas, do estado de conservação 
dos imóveis e dos preços. 

Recuperação do investimento público. 

Persistência de situações de degradação das condições 
habitacionais, frequentemente associadas ao fenómeno 
das “ilhas”. 

 

Sobre-representação das tipologias T0 e T1.  

 

  



 Habitação e Dinâmicas Urbanísticas 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 70  

 

ANEXO 1 – Edifícios clássicos segundo o tipo de utilização 

 

ANEXO 2 – Alojamentos segundo o tipo e a forma de ocupação 

dos alojamentos familiares clássicos 

Edifícios clássicos segundo o tipo de utilização do edifício, 2011

Localização 

geográfica
Total

Edifício exclusivamente 

residencial 

(100%)

Edifício principalmente 

residencial 

(de 50% a 99%)

Edifício principalmente 

não residencial 

(até 49%)

Aldoar 2.212 2.114 88 10

Bonfim 5.428 4.513 833 82

Campanhã 7.133 6.507 605 21

Cedofeita 4.796 3.618 1.097 81

Foz do Douro 1.962 1.820 130 12

Lordelo do Ouro 2.651 2.467 162 22

Massarelos 1.114 924 152 38

Miragaia 572 506 53 13

Nevogilde 896 836 56 4

Paranhos 7.789 6.981 764 44

Ramalde 4.783 4.351 395 37

Santo Ildefonso 2.713 1.755 775 183

São Nicolau 443 379 45 19

Sé 1.178 842 306 30

Vitória 654 354 239 61

Porto 44.324 37.967 5.700 657

Fonte: INE, Censos 2011

Alojamentos, segundo o tipo de alojamento e a forma de ocupação dos alojamentos familiares clássicos, 2011

Total 
Residência 

habitual

Residência 

secundária
Vagos

Barracas e casas 

rudimentares de 

madeira

Outros Total

Aldoar 5.856 5.843 5.838 4.820 295 723 0 5 5 1 12 13

Bonfim 15.084 14.993 14.988 10.683 1.432 2.873 1 4 5 40 51 91

Campanhã 16.458 16.431 16.361 12.763 1.304 2.294 58 12 70 9 18 27

Cedofeita 15.793 15.711 15.700 10.041 1.520 4.139 0 11 11 39 43 82

Foz do Douro 5.707 5.701 5.698 4.489 496 713 0 3 3 3 3 6

Lordelo do Ouro 10.928 10.919 10.918 8.535 844 1.539 0 1 1 6 3 9

Massarelos 4.396 4.380 4.376 3.001 695 680 0 4 4 6 10 16

Miragaia 1.529 1.522 1.522 969 188 365 0 0 0 4 3 7

Nevogilde 2.463 2.460 2.459 1.971 205 283 0 1 1 0 3 3

Paranhos 27.256 27.192 27.179 18.880 3.182 5.117 0 13 13 21 43 64

Ramalde 18.859 18.835 18.831 15.266 1.281 2.284 0 4 4 3 21 24

Santo Ildefonso 7.221 7.132 7.126 4.174 707 2.245 0 6 6 67 22 89

São Nicolau 1.603 1.586 1.585 785 143 657 0 1 1 10 7 17

Sé 2.788 2.745 2.738 1.450 260 1.028 0 7 7 29 14 43

Vitória 1.950 1.921 1.917 842 182 893 0 4 4 26 3 29

Porto 137.891 137.371 137.236 98.669 12.734 25.833 59 76 135 264 256 520

Fonte: INE, Censos 2011

Alojamentos 

de 

convivência 

Total

Localização 

geográfica
Total

Total

Estabeleci-

mentos 

hoteleiros ou 

similares

Alojamentos familiares segundo o tipo de alojamento Alojamentos colectivos

Alojamentos clássicos segundo a forma de ocupação Não clássicos
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