PAR 2014 – 2020 | CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Matriz SWOT
Crescimento Sustentável – Regeneração Urbana

Pontos Fortes
•
•
•

•
•
•
•
•

Tendência de aumento do investimento na reabilitação urbana relativamente à construção de novas
edificações.
Crescente envolvimento e participação dos cidadãos na conceção e implementação de intervenções urbanas
promovidas pelas autarquias em parceria com as organizações da sociedade civil.
Elevados investimentos ao longo das últimas décadas na qualificação urbana com melhorias significativas na
qualidade do ambiente urbano, na dotação de equipamentos de proximidade, no espaço público e nas
infraestruturas viárias.
Sistema urbano regional crescentemente policêntrico, definido por uma rede de aglomerações com
relevância populacional e funcional e servidas por sistemas de transporte em sítio próprio.
Existência de inúmeras áreas urbanas com notabilidade patrimonial, histórica, cultural, arquitetónica e
paisagística, com grande singularidade e atratividade.
Extenso parque habitacional relativamente recente e em bom estado de conservação.
Extenso património natural e cultural com grande potencial para a competitividade territorial e para a
qualificação dos espaços urbanos.
Frentes urbanas e estuarinas com grande potencial turístico.

Pontos Fracos
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elevado número de fogos vagos, nomeadamente nas áreas urbanas centrais das aglomerações urbanas
estruturadoras.
Insuficiências nas abordagens urbanas integradas desenvolvidas nos últimos anos, nomeadamente na
articulação das dimensões fisica-social-económica e na conjugação dos instrumentos financeiros
comunitários.
Existência de áreas urbanas criticas, caracterizadas pela coexistência de graves problemas sociais e
urbanísticos (áreas históricas, bairros sociais, urbanizações periféricas).
Perda de vitalidade social e económica dos centros históricos e das áreas urbanas centrais das
aglomerações urbanas estruturadoras da Região.
Território estruturado por um sistema urbano distendido e assimétrico com extensas áreas de
desenvolvimento recente caracterizadas por povoamento fragmentado e disperso de baixa densidade.
Prevalência de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) com níveis débeis de compactação urbana,
equipamentação, infraestruturação e qualificação urbana.
Existência de grandes espaços industriais obsoletos, com importantes problemas ambientais,
nomeadamente no Arco Ribeirinho Sul.
Prevalência de focos de habitação precária e de barracas, caracterizados por condições habitacionais e
sociais graves.
Rede de acessibilidades que privilegia mais o transporte individual e disfuncionalidades na rede de
transporte público, com deficiências na intermodalidade e interoperabilidade
Insuficiência de participação das comunidades locais na conceção e implementação de soluções que
responsam aos problemas de pequena escala de nível local.
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•
•

Debilidades infraestruturais que permitam uma maior utilização dos modos de transporte suaves em conforto
e segurança.
Inexistência de um Plano de Mobilidade Sustentável para a AML com caracterização e propostas integradas
das deslocações urbanas, potencial de multi-modalidade e integração de tarifas ao nível metropolitano.

Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Recente revalorização das áreas urbanas centrais e históricas, num contexto de retração do investimento
em habitação própria e de aumento do arrendamento.
Associação das políticas de dinamização económica do setor da construção civil e de dinamização do
emprego com as políticas de reabilitação urbana.
Capitalização dos investimentos realizados na regeneração urbana para dinamizar o investimento na
reabilitação do edificado privado.
Relevância dos instrumentos de apoio à eficiência energética para dinamizar a reabilitação urbana do
edificado privado, aumentando as condições de conforto habitacional e reduzindo o consumo energético.
Áreas industriais obsoletas ou em declínio com localizações de excelência para protagonizar novas
dinâmicas económicas e ancorar projetos estruturantes do novo modelo económico regional.
Novos instrumentos legislativos de dinamização da reabilitação urbana e do mercado de arrendamento.
Desenvolvimento do conceito de Hortas Urbanas, como elemento de gestão e de fruição do espaço público;
aprofundamento do conceito de cidade saudável, associado a maior penetração societal dos ganhos por
aumento do exercício físico.
Crescente valorização pelos atores públicos das abordagens integradas e do estabelecimento de parcerias
locais, envolvendo atores públicos, privados e do terceiro setor.
Potencial de investigação, desenvolvimento e inovação das universidades e laboratórios nos domínios do
planeamento urbanístico, construção e reabilitação.
Crescente dinâmica regional nos segmentos do turismo náutico e turismo cultural e de lazer.
Criação / desenvolvimento de projetos-piloto e ações locais participadas, capazes de ter um efeito
multiplicador.
Maior sensibilidade para a necessidade de promover os modos de suave de transporte por parte dos atores
políticos e consequente melhoria da qualidade do ar.
Crescente protagonismo internacional de Lisboa

Ameaças
•
•
•
•
•
•
•

Incapacidade de investimento na reabilitação urbana no atual contexto económico e dificuldades de
associação entre investimento público e privado.
Crescente inoperacionalidade dos instrumentos públicos de apoio à reabilitação urbana do parque
habitacional privado e não elegibilidade destas intervenções no âmbito dos fundos comunitários.
Desarticulação entre os mecanismos de fiscalidade e os objetivos de reabilitação.
Políticas sócio-urbanísticas inadequadas e desarticuladas, continuação da extensificação urbana e
subaproveitamento dos ativos construídos
Perda de vitalidade demográfica na AML com implicações no aumento de áreas urbanas em perda, com um
aumento de fogos vagos e degradação do edificado.
Alteração significativa no mercado imobiliário, sem criação em alguns grupos sociais de uma "cultura de
proprietários", com implicações na falta de conservação e manutenção regular do edificado.
Degradação de áreas infraestruturadas e/ou alvo de investimentos para o desenvolvimento, devido a
2/3

PAR 2014 – 2020 | CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

•

•
•

quebras da procura e alteração de expectativas, devido à conjuntura atual.
Incremento da dificuldade de acesso ao mercado habitacional com um aumento das situações de
sobreocupação de fogos ou de construção de habitações precárias, nomeadamente por parte de grupos
socioeconómicos mais fragilizados.
Ausência de uma governança mais assertiva e catalisadora de atuação colaborativa e em parceria
Perda de competitividade em relação a outras áreas metropolitanas (da dimensão de Lisboa) devido ao
atraso na adoção de comportamentos de mobilidade sustentável (acessibilidades pedonais, cicláveis e
transporte públicos) em relação a estas.

3/3

