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Resumo 

 A cidade, enquanto espaço dinâmico e em constante mutação, tanto é o lugar que 

promove doenças como também pode ser o que encontra solução para estas. A evolução 

do Urbanismo poderá atingir negativamente a saúde dos seus habitantes mas também a 

pode melhorar significativamente com os serviços e infra-estruturas que oferece. 

 É neste sentido que surge o interesse em perceber o papel que o Urbanismo e a 

Saúde Pública tiveram nas alterações que se presenciaram em Sines – desde os finais do 

século XIX até à actualidade –, de uma realidade agrícola e piscatória para uma industrial e 

portuária, e conseguir referir quais as principais preocupações e acções a ter (actual e 

futuramente) no urbanismo em Sines que tenham reflexo na Saúde Pública. A metodologia 

aplicada permite que se possam comparar os principais aspectos da vida urbana analisados 

– correspondentes às duas épocas que marcaram a história do concelho, “antes dos 

complexos portuário e industrial” e “com os complexos portuário e industrial” – e quais os 

impactes que tiveram na saúde da população. 

 Quer devido ao porto quer ao complexo industrial, Sines é, de facto, um concelho 

com uma dinâmica muito particular e em crescente transformação, o que faz dele um caso 

com forte potencial a explorar na área de investigação escolhida para este trabalho. A 

influência do lugar na saúde é uma temática que tem sido abordada por vários autores, há 

vários séculos, e que adquire uma atenção cada vez maior dada a realidade actual e a 

tendência futura do que é viver na cidade. 

 

 

Palavras chave: Complexos portuário e industrial de Sines, Saúde Pública, Urbanismo.  
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Abstract 

 The city, as a dynamic space and in constant mutation, is both the place which 

promotes diseases and the place that finds solutions for them. Urban evolution can reach 

adversely the health of its inhabitants but it can also make it significantly better with the 

services and the infrastructure that it offers to them. 

 This is why it is intriguing to understand what role the urban and public health had in 

the changes witnessed in Sines – since the end of the 19th century and until today – from an 

agricultural and fishing reality to an industrial and harbour situation, and be able to refer 

which are the main concerns and actions do adopt in Sines urbanism (now and in the future), 

that has reflexes in public health. The applied methodology allows a comparison between the 

main aspects of urban life in analysis – corresponding to the two epochs (“preindustrial” and 

“industrial”) that marked the history of the county – and what impact they had on the 

population’s health. 

 Whether due to the harbour and the industrial complex, Sines is in fact a county with 

a very peculiar dynamic and in growing transformation, which makes of it a case study with a 

strong potential to explore in the investigation area chosen to this work/study. The influence 

of place on health is an issue that has been approached by several authors, for centuries 

and acquires an increasing attention given to the current situation and the future trend of 

what is living in the city. 

 

 

Key-words: Sines harbour and industrial complexes; Public health, Urbanism. 
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1 Introdução 

 Desde há vários séculos que está provada a existência de problemas de saúde que 

advêm ou se agravam no ambiente urbano. A cidade não só promove algumas doenças 

como também as pode resolver. A evolução da cidade pode atingir negativamente a saúde 

dos seus habitantes mas também a pode melhorar significativamente. Ou seja, o 

antagonismo que existe entre a evolução do Urbanismo e a Saúde Pública vem também 

reforçar a dificuldade que existe em dissociar estas duas áreas de estudo porque elas, 

essencialmente, se interligam. 

 O papel dos profissionais especializados nestas áreas – tais como: urbanistas, 

epidemiologistas, geógrafos, arquitectos, etc. –, é preponderante nas intervenções na 

cidade, de modo a adaptá-la às necessidades da população com vista à diminuição dos 

impactes negativos no ambiente e na Saúde Pública. Actualmente, metade da população 

mundial vive em áreas urbanas e suburbanas e esta é uma realidade à qual não se deve 

ficar indiferente (MACHADO, 2007: 11-12)1. 

 A escolha deste caso de estudo está ligada ao facto da cidade de Sines ter passado 

por um crescimento muito rápido – a partir de 1970, principalmente – e também porque as 

dinâmicas do porto e da zona industrial desencadearam fortes alterações nas condições de 

vida da sua população. São estes os aspectos que o tornam num caso tão particular na 

região alentejana do país. Tal como acontece em todas as cidades portuárias, Sines sempre 

esteve associada à actividade marítima e às dinâmicas e transformações urbanas que 

advieram desta proximidade com o oceano. Quer devido ao porto quer ao complexo 

industrial, esta é uma cidade com uma dinâmica muito própria que a torna num caso de 

grande interesse na área de investigação deste trabalho. 

 Na análise à evolução da temática do Urbanismo, em geral, e ao caso de Sines, em 

particular, pretende-se responder às questões e aos objectivos que definem a investigação 

efectuada para este trabalho: 

- Compreender a relação entre a evolução do Urbanismo e o seu reflexo na Saúde 

Pública, entre os séculos XVIII-XX; 

                                                 

1 MACHADO; A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 
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- Perceber os problemas de saúde pública que se resolveram e/ou emergiram do 

urbanismo em Sines; 

- Entender o papel que o urbanismo e a saúde pública tiveram nas alterações que se 

presenciaram nesta cidade (e no concelho) com a mudança de uma realidade 

agrícola e piscatória para uma industrial e portuária; 

- Referir quais as principais preocupações e acções a ter, actual e futuramente, no 

urbanismo em Sines que tenham reflexo na melhoria da sua saúde pública. 

O estudo da relação entre a evolução urbana e a saúde da população requer uma 

abordagem analítica dos acontecimentos ao longo do tempo. Deste modo, o estudo 

sustenta-se em informação histórica que permite avaliar as origens e as consequências das 

intervenções urbanas na saúde pública. 

Com base nos dados quantitativos disponibilizados (até à data deste trabalho) 

referentes a Sines pretende-se fazer a análise evolutiva do concelho, de maneira a entender 

os impactes das transformações urbanas na saúde física e mental dos habitantes. Para tal, 

o recurso quer aos documentos – textuais, cartográficos e quantitativos – disponíveis no 

Arquivo Municipal quer às entrevistas e aos inquéritos (realizados a pessoas do concelho 

que foram expropriadas das áreas rurais) ajudam a complementar as principais diferenças 

que se fizeram sentir (na paisagem e na saúde) com a industrialização.  

 O presente estudo está organizado em quatro capítulos que, de forma sucinta, são 

expostos seguidamente. 

 O primeiro capítulo está dividido em dois grupos: a relação existente entre a 

evolução do Urbanismo e a Saúde Pública; e o papel do Urbanismo na diminuição dos 

problemas de saúde da população. No primeiro grupo apresenta-se um desenvolvimento 

histórico (a partir da Revolução Industrial) para entender a dinâmica existente sobre o tema 

deste estudo. No segundo grupo mostra-se como certas opções urbanísticas podem 

determinar a qualidade do ambiente urbano e, consequentemente, a saúde dos habitantes.  

 O segundo capítulo está dividido em quatro grupos. No primeiro faz-se a 

apresentação do caso de estudo – o concelho de Sines – e o seu enquadramento histórico e 

geográfico. No segundo grupo são mencionadas as dinâmicas da evolução urbana com a 

saúde pública relativas ao concelho. No terceiro e quarto grupos referem-se as principais 

diferenças entre o “antes” e o “com” os complexos portuário e industrial, respectivamente. 
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 No terceiro capítulo, é feita uma avaliação quanto aos impactes provocados pelo 

urbanismo na saúde das pessoas que vivem em meio urbano. São mencionados casos de 

estudo que comprovam alguns desses impactes urbanísticos; estatísticas e estimativas para 

as principais causas de morte, aos níveis nacional e mundial, relacionadas actualmente com 

o modo de vida nas cidades. Avaliam-se, igualmente, os impactes da evolução urbana de 

Sines na saúde desses habitantes recorrendo aos dados existentes (estatísticas, entrevistas 

e inquéritos) onde são demonstradas as influências na saúde (física e mental). 

 No quarto capítulo abordam-se vários tipos de projectos, planos e programas que 

visam amenizar os impactes negativos do urbanismo, não só na saúde como também no 

ambiente, em Sines. Incluem-se os que estão actualmente em curso e os que já existem 

mas não foram adoptados no concelho. 
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2 Urbanismo e Saúde Pública – relação da sua evolução e 

conceitos associados 

 A influência do lugar no estado da saúde humana foi um tema que começou a ser 

desenvolvido por Hipócrates (460 a.C. - 377 a.C.). Com a evolução tecnológica e científica 

foram-se alterando os métodos de estudo nesta temática. Contudo, existem vários 

constrangimentos relativamente à disponibilidade da informação necessária para os 

investigadores – principalmente em diferentes níveis, como o concelhio e o local – ou, até 

mesmo, a inexistência desses dados. Somando-se à incongruência que está associada à 

recolha dos dados para investigação, a qualidade e a credibilidade da informação que se 

transmite pode ficar, deste modo, comprometida (SANTANA, 2005: 35-36). Esta é uma 

temática que tem sido abordada por vários autores e que adquire uma atenção cada vez 

maior, dada a realidade actual e a tendência futura do que é viver na cidade. 

 Lewis Mumford, com A Cidade na História – suas origens, transformações e 

perspectivas (1982), torna-se num auxílio ao conhecimento crítico da evolução da cidade 

(suas formas e funções), que impactes se reflectiram na Saúde Pública ao longo do tempo e 

quais foram as perspectivas para o seu futuro. Apesar de o livro ser de 1960 ainda é tido 

como uma obra de referência no estudo da historiografia urbana. Leonardo Benevolo, em A 

Cidade na História da Europa (1995), reporta aos principais casos urbanos europeus que 

enfrentaram as maiores transformações com o processo da industrialização até aos tempos 

modernos. Jorge Carvalho, em Ordenar a Cidade (2003), demonstra o seu sentido crítico 

sobre as transformações do território nacional nos últimos anos. Com A Green Vitruvius – 

Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura Sustentável (2001), adaptado para o 

caso de Portugal pela Ordem dos Arquitectos, são apresentados os princípios de 

sustentabilidade ambiental que se devem adoptar, principalmente em meio urbano.  

 Paula Santana coordenou A Cidade e a Saúde (2007) que, pela interdisciplinaridade 

que está inerente neste livro, se torna numa interessante e actual fonte de informação para 

este trabalho. Nele clarificam-se conceitos, analisam-se situações e propõem-se soluções, 

estratégias e métodos de actuação e avaliação. Em Geografias da Saúde e do 

Desenvolvimento – evolução e tendências em Portugal (2005), a autora analisa a evolução 

dos níveis de saúde no país e apresenta várias metodologias de recolha e de tratamento de 

informação. José Manuel Simões, com Saúde: o Território e as Desigualdades (1989) 

aborda a evolução das questões de saúde associadas ao território nacional. Explica como o 
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papel de alguns factores podem ser determinantes quando se trata de saúde, como por 

exemplo as assimetrias espaciais e sociais nos acessos aos serviços de saúde. 

 Metade da população mundial reside em áreas urbanas e suburbanas e a tendência 

é para que esta realidade aumente rapidamente. A saúde desta população é influenciada 

por vários factores, tais como: o local de residência e de trabalho; as características do meio 

ambiente; as condições socio-económicas; e a qualidade e disponibilidade dos serviços de 

saúde existentes (MACHADO [et al.], 2007: 11). Segundo Henrique Muga, as cidades são 

os locais desejados para quem procura mais oportunidades e liberdade de “individuação2, 

de auto-recriação e de sonho”, ou seja, são elas o motor para as transformações da 

humanidade (MUGA, 2005: 203)3. Desde logo, quando queremos estudar as cidades 

deparamo-nos com a problemática de encontrar uma definição única que consiga abranger 

todas as suas manifestações. Lewis Mumford, em “A Cidade na História – suas origens, 

transformações e perspectivas”, inicia o primeiro capítulo colocando, desde logo, várias 

questões em torno do conceito “cidade”: “que é a cidade? Como foi que começou a existir? 

Que processos promove? Que funções desempenha? Que finalidades preenche?” 

(MUMFORD, 1982: 9)4. 

 Quando se aborda o tema do Urbanismo e como este evoluiu não se devem 

dissociar os aspectos que daí resultaram na saúde da população. Conforme as palavras de 

Jorge Gaspar, “as relações entre a cidade e a saúde colocam-se desde a origem do 

Urbanismo, em vários domínios e níveis. Desde logo, na origem da cidade está um dos 

problemas básicos da saúde: a disponibilidade de alimentos” (GASPAR, 2007: 24). 

 Quando se tenta definir com precisão o termo “saúde” há que referir que não se 

consegue encontrar uma apenas pois este termo dá origem a opiniões muito diversas. É um 

conceito relativo, dependendo da área que se estiver a abordar, e que para o qual não 

existe nenhum padrão absoluto. Tendo em conta a definição dada na Constituição da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Desfrutar 

                                                 

2 Por ‘individuação’ entende-se o processo que conduz o indivíduo à construção da sua identidade. É a 
procura de particularidades e da singularidade. http://www.infopedia.pt/$individuacao (consultado a 3 
Abril 2011). 

3 MUGA, Henrique; Psicologia da arquitectura; Gailivro – Colecção Ensaios; 2005; pp. 203-255. 
4 MUMFORD, Lewis; A Cidade na História – suas origens, transformações e perspectivas; Martins 

Fontes/Editora Universidade de Brasília; 1982; pp. 9-10; 84-611. 
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do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de 

todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição 

económica ou social” (OMS, 1980). Contudo, Marco Segre e Flávio Carvalho Ferraz5 

questionaram esta definição dada pela OMS ao considerarem-na transposta à época em 

que vivemos porque tende a uma perfeição inalcançável e depende das características de 

cada indivíduo. Deste modo, os autores deixaram em aberto a questão “não se poderá dizer 

que saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade?” 

(SEGRE e FERRAZ, 1997). Em contrapartida, segundo Paula Santana, no seu livro 

“Geografias da Saúde e do Desenvolvimento – evolução e tendências em Portugal”6, a 

saúde está intimamente ligada ao desenvolvimento. A autora considera que a saúde deve 

ser entendida como “um modelo complexo em que a qualidade de vida individual e os seus 

componentes psíquicos e sociais, reflexos dos ‘estilos de vida’, são cada vez mais 

relevantes”. Para além disso, considera que o conceito ‘saúde’ não deve estar ligado 

simplesmente à Medicina mas sim a uma dimensão sociocultural (SANTANA, 2005: 341). 

Para a definição de “saúde pública”, adoptou-se a determinada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), que se refere ao “sector dos serviços de cuidados de saúde cujos 

objectivos são a protecção e o restabelecimento da saúde da população através de acções 

colectivas e sociais” (INE, 2004). 

 

2.1 O precursor no estudo da influência do ambiente na Saúde Pública  

O facto da saúde humana estar associada ao meio ambiente em que se vive 

começou a ser mais aprofundado por Hipócrates (460 a.C. - 377 a.C.). A colecção das obras 

de Hipócrates, conhecida por colecção hipocrática (corpus hippocraticum), é um conjunto de 

escritos médicos que abrange quase sete séculos7. Uma das suas mais reconhecidas é “De 

                                                 

5 SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho; artigo O conceito de saúde; Revista Saúde Pública,  vol. 31, 
 no. 5; São Paulo; Outubro 1997. http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89101997000600016 (consultado a 15 Outubro 2010). 

6 SANTANA, Paula; Geografias da saúde e do desenvolvimento – evolução e tendências em Portugal; 
Almedina; 2005. 

7 http://greciantiga.org/arquivo.asp?num=0267 (consultado a 29 Setembro 2010). 
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Ares, Águas e Lugares”8 onde descreveu quais seriam os cuidados necessários para a 

investigação na saúde (CAIRUS e RIBEIRO, 2005: 91-145). Aí ele identificou a influência 

que o ambiente e as suas componentes físicas (clima; ventos; origem, disponibilidade, 

qualidade e facilidade de acesso à água; presença de vegetação) tinham sobre a saúde da 

comunidade de cada lugar para que, deste modo, se conseguissem investigar mais 

profundamente a origem e a evolução das doenças ocorridas (LIMEIRA, 2006: 48)9. Os seus 

textos tornaram-se tão importantes para o estudo da temática que permaneceram como 

referência, no Ocidente, até finais do século XVIII. A procura das suas obras viu-se diminuir 

apenas devido às novas descobertas científicas, a partir do século XIX. No entanto, muitas 

das suas preocupações ainda se mantêm actuais quando se pretendem estudar quer as 

causas quer as maneiras de minimizar ou erradicar as ameaças à Saúde Pública. 

 Segundo José Manuel Simões10, foram os médicos que se debruçaram sobre a 

influência que as condições ambientais tinham na origem da doença, com a preocupação da 

propagação das epidemias na população, e que, deste modo, conduziram a uma nova 

corrente de pensamento chamada “Higienismo”, desenvolvida a partir de finais do século 

XVIII (SIMÕES, 1989: 14). Assim, a prevenção passou a ser uma meta a atingir e que, 

segundo Georges Vigarello11, começou a decorrer das práticas políticas dos administradores 

e dos médicos, estando estes fundamentados em teorias que associavam uma determinada 

doença ao meio ambiente. A preocupação de evitar a difusão de epidemias passou a ganhar 

cada vez mais importância quando se percebeu que “recensear as epidemias, definir as 

doenças mal conhecidas, forçar a saúde” era agir (indirectamente) sobre a quantidade dos 

habitantes”. Foi, de facto, a protecção da “massa humana” que importou porque esta era a 

“verdadeira riqueza dos Estados” e também a menos prezada. Em 1773 foi criada a revista 

de saúde La Gazette de santé que promoveu conhecimentos e novas medidas de acção 

médicos a ter, como por exemplo: os cuidados com a primeira infância, a importância do 

saneamento nas habitações e nas cidades, a educação física das crianças e examina as 

fontes de contágio. Igualmente relevante foi a criação da Sociedade Real de Medicina 
                                                 

8 Foi feita a tradução da obra original de Hipócrates, De Ares, Águas e Lugares (1526), em 2005, para 
português (Brasil): CAIRUS, H.F. & RIBEIRO Jr, W.A; Textos Hipocráticos: o doente, o médico e a 
doença; Rio de Janeiro: Fiocruz; 2005; pp. 91-145. 

9 LIMEIRA, Flávia Maroja; Arquitetura e Integralidade em Saúde: uma análise do sistema normativo para 
projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; Universidade de Brasília, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo; 2006. 

10 SIMÕES, José Manuel; Saúde: o Território e as Desigualdades; tese de doutoramento em Geografia 
Humana; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; 1989; pp. 14-48. 

11 VIGARELLO, Georges; O Limpo e o Sujo – A Higiene do Corpo desde a Idade Média; Fragmentos Mais; 
Tradução de Isabel St. Aubyn; 1985; pp. 115-152. 
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(França), em 1776, que se tornou na entidade encarregada de recensear a mortalidade nos 

campos e nas cidades (VIGARELLO, 1985: 115-117). 

A forte influência das teorias médicas no Urbanismo, nos séculos XVIII e XIX, deveu-

se, principalmente pela importância que a profissão adquiriu no poder público. Não foram as 

suas teorias que ditaram o modo de vida urbana, no entanto, estas contribuíram com 

informação útil para que se pensassem em modelos de cidades mais organizados e que 

fossem ao encontro das necessidades da população. Os urbanistas foram, deste modo, a 

“ponte” para que as teorias médicas e as exigências da ordem pública se materializassem 

(COSTA, M.C; 2002: 61-62)12. Em Medicina, à preocupação com as “causas, a origem e a 

localização da doença” no meio ambiente geográfico deu-se o nome de “topografias 

médicas” que consistiam em efectuar “levantamentos dos hábitos da população e das 

condições naturais e socio-económicas dos lugares, das cidades e das regiões” (COSTA, 

M.C; 2004: 61-68)13. Para este trabalho começou-se por abordar precisamente este período 

da História, o século XVIII, mais próximo da actualidade, onde se registaram mudanças 

significativas na cidade e na saúde das pessoas – designada Revolução Industrial –, de 

forma a entender melhor as alterações verificadas no território e na Saúde Pública devido às 

motivações que conduziram as pessoas do campo para a cidade (êxodo rural).  

 

2.2 Da Revolução Industrial até à actualidade  

Embora se tenha passado a designar «Revolução Industrial», esta foi também, 

segundo Fernando Chueca Goitia14, “uma revolução na agricultura, nos meios de transporte 

e comunicação e nas ideias económicas e sociais” (GOITIA, 2003: 144). Para que a 

industrialização prosperasse seria necessário, primeiramente, aperfeiçoar as vias e os 

meios de transporte para que se pudessem transportar as matérias-primas e os produtos 

finais em longas distâncias. Foi neste sentido que o engenheiro George Stephenson (1781-
                                                 

12 COSTA, M.C. Lustosa; A cidade e o pensamento médico: uma leitura do espaço urbano; Mercator – 
Revista de Geografia da UFC, ano 01, nº 2; 2002; pp. 61-68. 
http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/viewFile/181/147 (consultado a 18 Outubro 2010). 

13 COSTA, M.C. Lustosa; Teorias médicas e gestão urbana: a seca de 1877-79 em Fortaleza; História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, Vol. 11, nº 1, Rio de Janeiro, Jan./Abr. 2004. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702004000100004 (consultado a 18 
Outubro 2010). 

14 GOITIA, Fernando Chueca; Breve História do Urbanismo; Editorial Presença – 5ª edição; 2003; pp. 144-
161. 
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1848) se empenhou no aperfeiçoamento da locomotiva a vapor (figura 1) existente na época 

e, consequentemente, na construção da primeira via-férrea (61 km) em Inglaterra, entre 

Stockton e a região mineira de Darlington, inaugurada a 27 de Setembro de 182515. Tornou-

se numa figura muito importante para a época dado que, com a adopção de uma bitola 

padrão, conseguiu unificar todas as linhas-de-ferro criando assim um sistema ferroviário 

nacional. O caminho-de-ferro foi então o meio de desenvolvimento de novas cidades, o meio 

para o surgimento de novas indústrias e categorias profissionais como também para os 

movimentos migratórios das populações. Goitia considerou o desenvolvimento dos meios de 

transporte (tal como a divisão do trabalho, a mecanização e as novas fontes de energia) 

outro factor fundamental para o progresso do “industrialismo”. Deste modo, o transporte foi o 

meio que permitiu a produção em massa e, consequentemente, a expansão do mercado 

económico (GOITIA, 2003: 146-147). 

 

Figura 1 | Rocket (“foguete”), criada por George Stephenson e o seu filho Robert, foi a locomotiva com o motor a 

vapor mais avançado até então (60 km/h). 

Fonte: http://www.dolfmeister.com/interchange/ (consultado a 7 Outubro 2010) 

 As indústrias mais importantes em Inglaterra estavam intimamente relacionadas com 

a agricultura, principalmente no que diz respeito à extracção do minério mais utilizado – o 

carvão (ASHTON, 1948: 56)16. O contributo da agricultura para o crescimento demográfico 

revelou-se de forma distinta nos dois países mais desenvolvidos da Europa. Fazendo 

referência a Chantal Beauchamp, entre o século XVIII e a primeira metade do século XIX, 

em França, o crescimento da produção agrícola não conseguiu corresponder ao 

crescimento demográfico, o que resultou em graves crises de alimentos. Ao invés, em 

Inglaterra, a partir do final do século XVII, assistiu-se ao aumento da superfície média das 

                                                 

15   http://www.cp.pt/cp/displayPage.do?vgnextoid=6ef3079ffa057010VgnVCM1000007b01a8c0RCRD 
 (consultado a 7 Outubro 2010). 

16 ASHTON, T. S; A Revolução Industrial; Publicações Europa-América; 6ª edição; Tradução do Prof. 
Jorge de Macedo; 1948; pp. 24-79. 
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explorações agrícolas. Assim, em meados do século XIX, a superfície média inglesa era três 

vezes mais que a francesa. No entanto, Inglaterra, apesar de ter tido condições para ser 

auto-suficiente em alimentos, acabou por ter de importar praticamente metade do que 

consumia. Este fenómeno explica-se com o êxodo rural provocado pela atracção pelos 

sectores secundário e terciário, que os localizavam nas áreas urbanas (BEAUCHAMP, 

1998: 77-79)17. 

De acordo com Leonardo Benevolo18, a deslocação da população activa dos campos 

para as cidades e o aumento demográfico resultaram num crescimento acelerado dos meios 

urbanos. Por exemplo, como o autor refere, Londres era uma cidade com mais de um 

milhão de habitantes nos finais do século XVIII e que, em 1851, alcança os dois milhões e 

meio de habitantes, o que a tornou na cidade mais populosa do mundo antigo e moderno. 

Outro exemplo extremo é o caso da cidade industrial de Manchester que, em 1760, tinha 

12.000 habitantes e que, em meados do século XIX, atingiu os 400.000, ou seja, num 

período de cem anos, aproximadamente, esta cidade passou a albergar 3.333 vezes mais a 

população que tinha (BENEVOLO, 1995: 175-176). Contudo, segundo Thomas Ashton, o 

aumento do número de habitantes nas cidades deveu-se, em grande parte, ao decréscimo 

da taxa de mortalidade. Nas primeiras quatro décadas do século XVIII, as populações 

enfrentaram períodos de fome que conduziram ao aumento de mortes. Nos anos seguintes, 

entre 1740 e 1820, a taxa de mortalidade assistiu a uma descida significativa (de uma média 

de 35,8 – entre 1730 e 1740 – para uma de 21,1 – 1811 a 1821) que, para a qual, influíram 

as melhorias na agricultura: a introdução das colheitas de tubérculos e o aumento do 

consumo de melhores cereais que atribuíram às pessoas uma maior resistência face à 

doença (ASHTON, 1948: 24-27). 

A cidade, vista como o “lugar de poder”, assistiu durante o século XVIII, 

principalmente na Europa Ocidental, a um “desenvolvimento quantitativo e qualitativo” que, 

apesar de ter abrangido apenas uma parte da população, se tornou no principal incentivo da 

“vida económica, social e cultural” (BEAUCHAMP, 1998: 30). De acordo com Simões, “a 

cidade, enquanto mercado e concentração de capital, exercia atracção sobre a indústria, a 

qual, por sua vez, atraía ainda mais capital, mão-de-obra e serviços”. A industrialização 

favoreceu, numa primeira fase, o crescimento das cidades inglesas, e posteriormente 

                                                 

17 BEAUCHAMP, Chantal; Revolução Industrial e Crescimento Económico no séc. XIX; Edições 70; 
Tradução de Carlos Alberto Aboim de Brito; 1998; pp. 30-34, 75-79. 

18 BENEVOLO, Leonardo; A Cidade na História da Europa; Editorial Presença; 1995; pp. 175-238. 
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alastrou-se a outros países (SIMÕES, 1989: 48). O termo “industrialização”, segundo 

Chantal Beauchamp, utiliza-se preferencialmente à expressão “revolução industrial” e, neste 

sentido, refere-se ao movimento que graças “à introdução de máquinas mais ou menos 

aperfeiçoadas, à utilização de fontes de energia novas ou renovadas, à adopção da divisão 

do trabalho, e a um controlo crescente dos mercados e da gestão” facilitou a produção e as 

trocas de “bens materiais estandardizados”, num curto espaço de tempo e em maior 

quantidade em comparação com tempos anteriores. O autor ressalta que para o uso do 

termo “industrialização” isso implica que exista uma “grande indústria”, ou seja, que esta 

esteja diferenciada do local de trabalho do de habitação, que tenha “um mínimo de 

concentração da mão-de-obra e um mínimo de capital imobilizado em edifícios, máquinas e 

aparelhos diversos” (BEAUCHAMP, 1998: 8). 

 Em 1775, James Watt (1736-1819) revelou-se pelo seu contributo no melhoramento 

do motor a vapor. Este foi, de facto, o passo que aproximou a chegada das grandes 

revoluções. Contudo, mesmo antes da máquina a vapor, já se tinha iniciado um 

desenvolvimento industrial realmente importante, destacando-se principalmente a 

“subdivisão do trabalho” (GOITIA, 2003: 144-145). Conforme referiu Adam Smith19, “o maior 

avanço e aperfeiçoamento da força produtiva, bem como a destreza, habilidade e acerto 

com que esta força deve ser dirigida ou aplicada, parece terem sido consequências da 

divisão do trabalho (division of labour)” (SMITH, 1961: 8-9). A divisão do trabalho, referida 

por Goitia, “não só permitiu este desenvolvimento quantitativo, mas deu também origem ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das máquinas, visto que o mesmo homem ocupado 

constantemente, às vezes a vida inteira, acabava por descobrir a maneira de a facilitar 

mediante novos dispositivos ou melhorias substanciais da maquinaria existente”. O 

aparecimento da máquina a vapor acabou por influenciar a concentração industrial, ao invés 

das fábricas que se estendiam ao longo de correntes fluviais (dependentes das energias 

hidráulica e eólica), de tal forma que contribuiu favoravelmente para a produção em massa 

(GOITIA, 2003: 145-146). 

 Contudo, a Revolução Industrial afectou, em larga escala, o desenvolvimento urbano 

no aspecto em que as unidades fabris e as estações de caminho-de-ferro se apropriaram do 

solo urbano e suburbano que mais convinha ao seu funcionamento. Deste modo, 

considerava-se que o bem-estar e o progresso das populações estaria dependente de tudo 

                                                 

19 SMITH, Adam; The Wealth of Nations; ed. por Edwin Cannan, Vol.I; University Paperbacks, Londres; 
1961; pp. 8 e 9. 
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o que permitisse e facilitasse o desenvolvimento industrial (GOITIA, 2003: 147-149). 

Conjuntamente com o crescente afluxo de pessoas para a cidade, construíram-se grandes 

aglomerados habitacionais nas periferias, junto às áreas industriais, nas quais a classe 

operária trabalhava (figura 2). As zonas habitacionais localizaram-se, muitas vezes, nos 

espaços sobrantes entre as “fábricas, os galpões20 e os pátios ferroviários” devido à 

necessidade emergente de conseguir albergar toda a mão-de-obra. Mumford referiu que os 

operários iam, juntamente com a sua família, viver para casas reconstruídas próximo da 

área industrial onde trabalhava. Nestes casos, um quarto servia para acolher a família 

inteira. O ambiente tornava-se insalubre, não só pela proximidade das fontes poluidoras 

como também pelo ambiente interior, resultante da falta de circulação do ar. Este foi um 

facto que perdurou (MUMFORD, 1982: 498-499). 

 

Figura 2 | Uma cidade industrial com a área residencial próxima das unidades fabris. 

Fonte: MUMFORD, Lewis; A Cidade na História – suas origens, transformações e perspectivas; Martins 

Fontes/Editora Universidade de Brasília; 1982; p. anexo (sem numeração), figura n.º 38, foto de Ewing Galloway. 

 Nos finais do século XVIII, a Europa entrou em crise devido a problemas que 

advieram da política, da economia e da cultura - as transformações institucionais, o 

                                                 

20 Galpão – s. m. Bras. Varanda; alpendre; armazém aberto. 

Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=galp%C3%A3o (consultado a 23 Outubro 2010). 
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progresso científico, as tecnologias produtivas e o desenvolvimento económico associado 

ao desenvolvimento demográfico (BENEVOLO, 1995: 175). Na verdade, quer as revoluções, 

quer as reformas introduzidas, entre os finais do século XVIII e inícios do século XIX, 

trouxeram uma instabilidade administrativa no que diz respeito à ocupação do solo. A 

administração pública perdeu poder enquanto a privada o conquistou, tendo sido esta a 

consequência dos novos ordenamentos legais, ou seja, por terem de obedecer às 

formalidades existentes, qualquer intervenção da administração pública era vista como um 

entrave ao desenvolvimento da cidade. No fundo, isso conduziu a uma instabilidade nunca 

vivida desde o século XIII, em que “os controlos diminuem enquanto as mudanças a 

controlar aumentam” e, assim, “nasce a paisagem caótica desconcertante” (BENEVOLO, 

1995: 180-181). 

 Para combater este cenário de instabilidade, pensou-se que, segundo refere 

Leonardo Benevolo, só se conseguem mudar as cidades e o território desde que se mude, 

igualmente, a sociedade (BENEVOLO, 1995: 183). Conforme o artigo da Associação 

Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, a crescente concentração da população 

nas cidades (figura 3) necessitou de um planeamento urbano que permitisse resolver as 

situações de grande precariedade, nas quais vivia parte da população (APPSP, 2006)21. 

Apesar de terem seguido muitos dos princípios de Hipócrates, as leis higienistas ganharam 

um maior destaque devido à Revolução Industrial, pela necessidade que havia em diminuir 

os impactes negativos criados pela insalubridade. 

 

                                                 

21 Artigo da Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública – Saúde urbana/Saúde dos 
urbanistas. O paradigma perdido da urbanidade? (2006): http://www.appsp.org/pt/artigos/34-
urbanismo/47-saude-urbanasaude-dos-urbanistas-o-paradigma-perdido-da-urbanidade (consultado a 15 
Setembro 2010). 
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Figura 3 | Ambiente (Dudley Street) de um bairro pobre sobrelotado, em Londres (data desconhecida). 

Fonte: BENEVOLO, Leonardo; A Cidade na História da Europa; Editorial Presença; 1995; p. 195. 

Urteaga referiu que “os higienistas criticam a falta de salubridade nas cidades industriais, 

assim como as condições de vida e trabalho dos operários, propondo diversas medidas de 

tipo higiénico-social, que pudessem contribuir para a melhoria da saúde e das condições de 

existência da população”. Simões destaca a relevância que a corrente higienista provocou 

entre os urbanistas dado que, devido a esta nova atitude, as principais cidades europeias 

viram melhorias no seu espaço público (SIMÕES, 1989: 14). 

 Com efeito, as leis higienistas ganharam um maior destaque com a Revolução 

Industrial devido à intenção de diminuir os impactes negativos que a insalubridade provocou. 

Conforme refere Georges Vigarello, no último terço do século XVIII, a distribuição e o 

consumo de água de qualidade, para uma população tão numerosa em meio urbano, 

tornaram-se num problema que tinha de ser urgentemente resolvido. Este passou a ser visto 

como um “problema de estratégia colectiva”, um facto que nunca tinha tomado proporções 

tão elevadas até à época. Foi necessário criar redes de infra-estruturas capazes de cobrir 

uma área mais vasta da cidade para que esta pudesse usufruir de mais higiene e, 

consequentemente, a qualidade do ar também melhorasse (VIGARELLO, 1985: 121). 

 As grandes cidades europeias, no entanto, continuaram a crescer a um ritmo 

acelerado que não correspondeu aos recursos, técnicos e capitais, disponíveis na época e 

esse facto resultou, inevitavelmente, na utilização da escassa água existente e na 

exploração descuidada das fontes, poluídas pelos esgotos e contaminadas por produtos 

químicos. Toda esta sequência de factos acarretou a perda dos hábitos de higiene 

adquiridos, que acabou por agravar a imagem das novas cidades industriais do século XIX 

(MUMFORD, 1982: 322). Por exemplo, em Inglaterra, nas cidades de Birmingham e 

Bradford, as habitações dos novos operários foram construídas “fundos com fundos” (figura 

4), o que implicava que dois dos quatro quartos não recebessem luz natural nem ventilação 

e não houvessem espaços abertos no interior do quarteirão. Assim, as paredes ficavam 

húmidas e facilmente se criavam as condições propícias para o desenvolvimento de 

bactérias e, posteriormente, a transmissão de doenças (MUMFORD, 1982: 500)22. Para 

além de todo este cenário vivido nas grandes cidades assistiu-se em França, no ano de 

                                                 

22 Em Portugal, o caso das ilhas do Porto é um bom exemplo deste tipo de ocupação do solo. Para 
conhecer melhor a dimensão deste fenómeno urbano, consultar a tese de doutoramento: 

 TEIXEIRA, Manuel C; Habitação Popular na Cidade Oitocentista – As Ilhas do Porto; Porto, 1988. 
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1830, à propagação de epidemias de cólera que exigiram, mais uma vez, uma melhoria nas 

condições de salubridade dos aglomerados urbanos (BENEVOLO, 1985: 184). 

 

Figura 4 | Habitações (no primeiro plano) construídas “fundos com fundos” que deram origem a problemas de 

iluminação e ventilação. 

Fonte: MUMFORD, Lewis; A Cidade na História – suas origens, transformações e perspectivas; Martins 

Fontes/Editora Universidade de Brasília; 1982; figura n.º 41 (sem nº de página). 

 Como consequência dos impactes negativos da Revolução Industrial na saúde da 

maioria da população, o Urbanismo tomou um papel preponderante na resolução desses 

mesmos problemas vividos na época. O princípio da correcção dessas condições 

insuficientes de habitabilidade nas cidades industriais foi, segundo Jorge Carvalho, a 

demolição maciça de grandes áreas urbanas existentes de modo a conseguir renovar o 

ambiente da cidade. Esta acção apareceu associada a uma realidade caótica e onde as 

questões de racionalidade, de higiene e de circulação eram prioritárias (CARVALHO, 2003: 

176-177)23. No decorrer do século XIX em França, ao contrário de Inglaterra, assistiram-se a 

grandes alterações urbanas na capital graças à lei de expropriação existente que, por ser 

muito eficaz, permitiu que Paris se transformasse e, assim, se tornasse no modelo urbano a 

ser seguido pelas restantes cidades europeias. Uma das personalidades que mais se 

destacou neste tipo de intervenção foi o prefeito de Sena, Georges-Eugène Haussmann 

(1809-1891). Para o funcionamento de uma cidade como Paris que já tinha ultrapassado um 

milhão de habitantes, Haussmann foi o responsável pela reforma urbana, determinada por 

                                                 

23 CARVALHO, Jorge; Ordenar a Cidade; Quarteto; 2003; pp. 167-261. 
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Napoleão III, que teve como prioridades a construção das instalações e dos serviços, tais 

como: “os esgotos, a rede hidráulica, a iluminação a gás, os transportes públicos, as 

escolas, os hospitais, os mercados, os parques”. Para além disso, ele propôs o alargamento 

das ruas; a reconstrução das frentes edificadas (tendo deixado apenas os edifícios antigos 

mais importantes); e a modificação das malhas irregulares por um desenho regular (no 

entanto, não teve em conta a topografia como um factor importante no desenho urbano). As 

novas ruas, direitas e desafogadas, foram projectadas intencionalmente para que 

desaparecessem os bairros mais insalubres da cidade, permitindo-lhes deste modo 

melhores condições de higiene, e que as ruas estreitas utilizadas pelas tropas fossem 

substituídas por ruas com maior capacidade (figura 5). Contudo, a rapidez com que foram 

feitas estas alterações na cidade levou a que Baudelaire escrevesse num dos seus poemas 

que a cidade estava a mudar mais rapidamente do que o coração do homem (BENEVOLO, 

1995: 188-202). 

 

Figura 5 | Desenho, por Haussmann, de uma nova avenida projectada sobre a malha urbana existente, Paris, 

século XIX. 

Fonte: http://conservapedia.com/images/b/b2/ (consultado a 25 Outubro 2010). 

  

Entre os anos 1850 e 1870, o método parisiense de Haussmann foi aplicado noutras 

cidades da Europa adaptando-se a diferentes contextos. Servem de exemplo, entre outras, 

as intervenções: em Londres, com as obras públicas de saneamento de Joseph Bazalgette 

(1819-1891) e a primeira rede metropolitana subterrânea do mundo; em Barcelona, com o 

plano de ampliação da cidade por Ildefons Cerdà (figura 6) (1815-1876); e em Estocolmo, o 

plano de Lindhagen (figura 7) (BENEVOLO, 1995: 204). Em Portugal, ainda que 

tardiamente, no último quartel do século XIX, a urbanização também se acentuou devido à 

celeridade do crescimento industrial (SIMÕES, 1989: 49). 
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Figura 6 | Plano de ampliação da cidade de Barcelona, Cerdà, 1860. 

Fonte: http://www.bcncultura.cat/activitats/cerda-i-la-barcelona-del-futur-lexposicio-del-cccb/ (consultado a 25 

Outubro 2010). 

 

 

Figura 7 | Plano de Lindhagen, Estocolmo, 1866. 

Fonte: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1029876 (consultado a 25 Outubro 2010). 

 

 Em função destas mudanças verificadas nas grandes cidades europeias começaram-

se a idealizar, no princípio do século XX, modelos de organização urbana que atendessem, 

de forma harmoniosa e funcional aos problemas da época. Desses modelos houve um que 

foi pensado pelo inglês Ebenezer Howard (1850-1928) – a «cidade-jardim» (garden-city) 

(figuras 8 e 9) –, cujo principal objectivo foi o de unificar os diferentes valores entre a cidade 

e o campo de modo a criar um novo ambiente com o que há de melhor nestes dois. O 

próprio referiu que “cidade e campo devem estar casados, e dessa feliz união nascerá uma 

nova esperança, uma nova vida, uma nova civilização”. O modelo proposto por Howard foi 
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para uma área com 2400 hectares, no total, sendo 400 hectares para a cidade propriamente 

dita, com uma população de 30000 habitantes, e os restantes hectares para as áreas 

agrícolas, com cerca de 2000 habitantes. Howard pretendeu que no modelo da «cidade-

jardim» o espaço fosse diversificado e, para tal, recusou a simetria e adaptou-se à 

topografia. A incidência do sol, o vento dominante e o conforto do indivíduo no tratamento do 

espaço público foram apenas alguns dos aspectos principais que caracterizaram esta forma 

de «fazer» cidade (HOWARD, 1965)24. 

 

Figura 8 | Diagrama do crescimento correcto de uma cidade, segundo Ebenezer Howard, início do século XX 

(sem escala). 

Fonte: HOWARD, Ebenezer; Garden Cities of To-Morrow; The Massachusetts Institute of Tecnology; 1965; p. 

143. 

 

                                                 

24 HOWARD, Ebenezer; Garden Cities of To-Morrow; The Massachusetts Institute of Tecnology; 1965. 
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Figura 9 | Diagrama de uma das secções do modelo “cidade-jardim”, por Ebenezer Howard. 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_-p34h9oGuCw/SRsZt9QpHpI/AAAAAAAAASQ/OfA39-

YvxBA/s320/normal_cidade-jardim-diagrama-n-3_cor.bmp (consultado a 3 Julho 2010). 

 

 Na prática, servem de exemplo as cidades inglesas Letchworth (imagens 10 e 11) e 

Welwyn (imagens 12 e 13), que ainda subsistem (GOITIA, 2003: 152). De entre outros 

modelos urbanos decorrentes do movimento moderno, nos quais houve um cuidado 

especial na segregação das funções e nas zonas verdes urbanas (públicas ou privadas), o 

modelo de Ebenezer Howard, apesar de adoptar as características já referidas, distingue-se 

principalmente pela morfologia e pela tipologia habitacional – contínuo de vivendas e 

pequenos edifícios em fundo verde (CARVALHO, 2003: 186-189, 217). 
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Figura 10 | Plano de Letchworth (Inglaterra), 1903; Figura 11 | Ambiente de Letchworth, a primeira cidade-jardim 

a ser construída segundo os princípios de Ebenezer Howard. 

Fonte: http://www.lib.umd.edu/NTL/gardencities.html (figura esquerda); 

http://www.yourlocalweb.co.uk/hertfordshire/letchworth-garden-city/pictures/page2/ (figura direita); (consultado a 

25 Outubro 2010). 

 

  

Figura 12 | Plano de Welwyn (Inglaterra), 1927; Figura 13 | Ambiente de Welwyn (Inglaterra), cidade-jardim 

projectada de acordo com os princípios de Ebenezer Howard. 

Fonte: http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm (figura esquerda); 
http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm (figura direita); (consultado a 25 Outubro 2010). 
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A busca pelos ambientes camponeses e suburbanos passou, deste modo, a intensificar-se 

em todo o mundo industrializado. As condições de vida cada vez mais precárias nas cidades 

modernas e fortemente industrializadas, acometidas pelo fumo das fábricas, ameaçadas 

pelos perigos de uma circulação intensa, apoderadas pelo ruído da “civilização mecanizada” 

contribuíram para essa valorização de ambientes mais distantes e mais calmos (GOITIA, 

2003: 155). Um aspecto importante que contribuiu para que esta procura por espaços mais 

afastados das zonas poluídas fosse possível foi a ligação do caminho-de-ferro à periferia, 

cujo preço baixou progressivamente e permitiu que a urbanização conquistasse novos 

espaços (CARVALHO, 2003: 177). 

 A partir dos finais do século XIX surgiram, com o movimento moderno, novos modos 

de conceber cidade que, diferentes entre si, seguiram os princípios da segregação de 

funções e da implantação dos edifícios em fundo verde, originados da cidade-jardim. Estes 

modos opunham-se ao Urbanismo existente e acabaram por influenciar a forma como 

cresceram as cidades ao longo da segunda metade do século XX (CARVALHO, 2003: 184). 

O movimento moderno apareceu no pós 1ª Guerra Mundial, uma época que esteve não só 

em crise financeira como também em crise de identidade e de valores. Da Escola da 

Bauhaus saíram profissionais que viriam a ficar na história da Arquitectura, como: Mies van 

der Rohe, Le Corbusier e Aalto (BENEVOLO, 1995: 216-217). Le Corbusier foi o que 

sistematizou e divulgou as ideias comuns dos arquitectos progressistas na “Carta de 

Atenas”, publicada em 1933, de acordo com o que se debateu no IV Congresso 

Internacional da Arquitectura Moderna (CIAM). Essas ideias resumiam-se basicamente: “na 

separação das funções urbanas; multiplicação dos espaços verdes; racionalização da 

habitação colectiva; criação de protótipos funcionais”. Exemplo desta nova forma urbana foi 

a “Ville Radieuse” (figura 14), de Le Corbusier, que se organizou em três grandes funções 

principais – habitação, trabalho e lazer (CARVALHO, 2003: 190-192). No fundo, assistiu-se 

também a uma “segregação social” devido ao afastamento dos bairros mais abastados para 

as zonas mais qualificadas e desejadas enquanto os bairros mais pobres localizavam-se 

nas periferias menos acessíveis e menos interessantes (COSTA-LOBO, 2007: 51). 
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Figura 14 | A cidade radiosa (ville radieuse) de Le Corbusier. Os esboços mostram os blocos construídos em 

amplas zonas verdes. 

Fonte: LAMAS, José M. Ressano Garcia; Morfologia Urbana e Desenho da Cidade; Textos Universitários de 

Ciências Sociais e Humanas; Fundação Calouste Gulbenkian; 3ª edição; 2000. 
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Figura 15 | A “Unidade de Habitação” de Marselha (perspectiva/corte explicativo). 

Fonte: LAMAS, José M. Ressano Garcia; Morfologia Urbana e Desenho da Cidade; Textos Universitários de 

Ciências Sociais e Humanas; Fundação Calouste Gulbenkian; 3ª edição; 2000. 

 

 Nas últimas décadas, o mundo enfrentou transformações que acabariam por mudar o 

modo de viver, de compreender e de projectar o nosso futuro. A maior transformação foi a 

intensificação das relações entre os vários países, associada principalmente aos avanços 

tecnológicos e à crescente mobilidade das pessoas por todo o mundo (SANTOS, B.S; 

2001)25. Segundo Márcia Faria Westphal, esta nova realidade foi vista como um “movimento 

dinâmico de globalização” do qual emergiram novas fronteiras – económicas, sociais e 

geográficas – que conduziram também ao aumento de conflitos culturais, religiosos e 

humanos. Desta forma, este panorama resultou numa maior discrepância entre as 

desigualdades dos países mais desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo como sua 

principal consequência o grande impacte sobre as condições ambientais e as condições de 

saúde da população. 

                                                 

25 SANTOS, Boaventura de Sousa (org.); Globalização: Fatalidade ou Utopia?; Porto: Edições 
Afrontamento; 2001. 
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 Com o intuito de resolver os problemas urbanos contemporâneos e os problemas 

sociais que deles advieram, a OMS juntamente com outras entidades tais como a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), por exemplo, tiveram a iniciativa de criar o 

movimento “Cidades Saudáveis” (healthy cities)26, em 1986. Este novo movimento teve 

como objectivo efectuar acções que visassem a melhoria das condições de vida e saúde da 

população urbana (WESTPHAL, 2000: 39-40)27. Como foi referido pela Rede Nacional de 

Cidades Saudáveis28 (integrada na Rede Europeia de Cidades Saudáveis desde 2001), este 

movimento surgiu da constatação de que a saúde da população urbana advém fortemente 

das suas “condições de vida e de trabalho, pelo ambiente físico e socioeconómico e pela 

qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde”29. 

 Tal como Jorge Gaspar menciona, seria importante fazer a distinção entre a saúde 

na cidade e a saúde da população porque, com o decorrer do tempo e com a intervenção 

deste movimento no território, surgiu então o problema de se ter centrado mais na saúde 

dos habitantes que, apesar de ser fundamental, não significa que a cidade seja saudável. 

Exemplificando, uma cidade à qual fossem retiradas as suas actividades económicas 

poluentes poderia ser vista como um local mais aprazível à saúde dos seus habitantes mas, 

da mesma forma, essa eliminação acarretaria também a falta de interesse e de investimento 

na cidade (GASPAR, 2007: 36-37). Assim, a expressão “cidades saudáveis” corresponde, 

segundo Westphal, a um “projecto de desenvolvimento social, que tem a saúde e suas 

múltiplas determinações como centro de atenções. É também um movimento de luta por um 

estilo de desenvolvimento sustentável” (WESTPHAL, 2000: 42). 

 

 

                                                 

26 http://www.healthycity.org/ (consultado a 11 Novembro 2010). 
27 WESTPHAL, Márcia Faria; O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso com a 

qualidade de vida; artigo da Revista Ciência e Saúde Colectiva, vol. 5, n.º 1; Rio de Janeiro; 2000, pp. 
39-51. 

28 A Rede Nacional de Cidades Saudáveis é uma associação que pretende divulgar e apoiar os municípios 
portugueses que queiram assumir a promoção da saúde como uma prioridade nas decisões políticas. O 
Projecto Cidades Saudáveis é hoje um movimento a nível mundial e baseia-se no conceito de Saúde 
para Todos. Actualmente, a Rede Nacional de Cidades Saudáveis é composta por 29 municípios 
(http://www.redecidadessaudaveis.com/pt). 

29 http://www.redecidadessaudaveis.com/pt/ (consultado a 11 Novembro 2010). 
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2.3 O papel do Urbanismo na diminuição dos problemas de Saúde 

Pública 

2.3.1 A importância do lugar na Saúde Pública 

Segundo as palavras de Gaspar – “a cidade, que de há muito alguns urbanistas 

olham como um organismo vivo” – verifica-se que existe uma estreita relação entre o 

processo de urbanização e a saúde (GASPAR, 2007: 23). Na perspectiva de Walter Rossa 

nós “fomos condenados à cidade” e, por isso, cabe a cada indivíduo nela encontrar formas 

para o seu bem-estar pessoal. Contudo, Gaspar refere que o bem-estar e a saúde dos 

habitantes ficarão comprometidos se a cidade “estiver doente” (ROSSA, 2007: 13). Gaspar 

menciona as palavras de Le Corbusier, do livro “Manière de penser l’urbanisme” 

(CORBUSIER, 1946: 161)30, onde este fala dos factores que influenciam o nosso estado de 

saúde – “a saúde acima de tudo: saúde física e saúde moral têm ligações estreitas, relação 

íntima de ordem psicológica, de condições de vida, de condições do meio” (GASPAR, 2007: 

35). 

 As componentes da higiene e da saúde têm, desde sempre, ocupado um lugar 

preponderante no planeamento urbano, destacando-se a época da Revolução Industrial, 

porque induziu fortemente o investimento público em infra-estruturas e em equipamentos. 

No entanto, como refere Gaspar, a coesão social não recebeu uma atenção cuidada porque 

os indivíduos de maiores posses financeiras afastaram-se para as periferias e a cidade foi 

“abandonada” pelos mais abastados. A Revolução Industrial foi, verdadeiramente, uma 

época em que se viveram grandes alterações no processo de urbanização tendo-se 

destacado as que se reflectiram na saúde dos habitantes e até da própria cidade (GASPAR, 

2007: 29). 

2.3.2  Aspectos de melhoria urbana com impacte na Saúde Pública 

 As condições para a melhoria da Saúde Pública começaram a desenvolver-se a 

partir de 1740, graças à importância que as leis higienistas ganharam na Revolução 

Industrial. De modo a exaurir todos os impactes negativos que advieram do êxodo rural, 

foram tomadas medidas urbanas que viriam melhorar os problemas de salubridade que 

existiam na época. Enunciam-se algumas regras como: a diminuição do perigo de infecção, 
                                                 

30 LE CORBUSIER; Manière de penser l’urbanisme; 1946; Boulogne; p. 161. 
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devido à crescente importância que a limpeza individual ganhou; a substituição das paredes 

de madeira pelas de tijolo que reduziu a propagação de epidemias; e o afastamento das 

habitações operárias das áreas fabris prejudiciais que conduziu a melhores condições de 

habitabilidade (ASHTON, 1948: 24-25). 

 De acordo com George Rosen31, foi a partir da segunda metade do século XVIII que 

as melhorias no ambiente urbano se começaram a sentir com maior relevância nas cidades 

britânicas, tendo estas se transformado, posteriormente, em modelos a seguir por outras 

cidades europeias em desenvolvimento. Por exemplo, “derrubaram-se prédios deteriorados 

ou que impediam a circulação, drenaram-se, pavimentaram-se e iluminaram-se ruas. Vias 

estreitas e tortuosas foram alargadas e tornadas planas”. Segundo Rosen, coube então à 

França e à Inglaterra a tarefa de enfrentarem os problemas de salubridade que assolavam 

as suas cidades mais desenvolvidas, daí que, nestes países, pela primeira vez à escala 

nacional, se desenvolveram e se aplicaram políticas de saúde (GIORDANO, 2006: 34)32. 

De acordo com Manuel da Costa-Lobo, o planeamento urbano tem uma forte 

influência na saúde das populações e a qual deve ser vista, não só, no sentido de protecção 

das mesmas mas também de oferecer as condições favoráveis ao aumento da resistência 

dos cidadãos face às adversidades que poderão emergir na Saúde Pública. Na tabela que 

se segue, o autor indica quais são os principais aspectos a ter em conta quer na melhoria 

das condições do espaço urbano quer na oferta de espaços e incentivos que levem a 

população a adoptar estilos de vida mais saudáveis (tabela 1) (COSTA-LOBO, 2007: 53). 

                                                 

31 ROSEN, George; Uma história da saúde pública; tradução por Marcos Fernandes da Silva Moreira com 
a colaboração de José Ruben de Alcântara Bonfim; São Paulo: Editora UNESP/HUCITEC/Abrasco; 
1994; pp. 113-137. 

32 GIORDANO, Carolina Celestino; As concepções médicas do século XVIII e a atuação da administração 
sobre a higiene pública nas cidades no início do século XIX; artigo extraído da dissertação de mestrado 
Ações sanitárias na Imperial cidade de São Paulo: mercados, matadouros e currais; pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas; 2006; pp. 31-42. 
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Aspectos de melhoria das condições do 
espaço humanizado em relação à saúde 

Aspectos visando oferecer condições 
favoráveis ao desenvolvimento de defesas 

do organismo 

- Tecnologias não poluentes nas técnicas de 
fabrico; 

- Arejamento facilitado e enfiamentos de 
ventos moderados; 

- Filtragem e reciclagem de efluentes 
nocivos; 

- Resíduos sólidos – reduzidos, recolhidos, 
reciclados; 

- Protecções climáticas (exposição 
condicionada na cidade e espaços de 
recreio); 

- Monitorização, indicadores de alarme e 
acções consequentes; 

- Águas fornecidas de abastecimento 
doméstico. 

- Oferta de espaço para exercícios de 
manutenção; 

- Oferta de espaços de passeio e percurso 
em zonas verdes; 

- Oferta de espaços convidativos para 
deslocação a pé (super-pé); 

- Incentivos para práticas regulares de 
ginástica; 

- Incentivos para prática de vivência em 
contacto com agentes naturais (alpinismo, 
marcha, hipismo, espeleologia, parapente, 
vela, etc.); 

- Formação no tocante ao reforço das 
capacidades orgânicas naturais. 

Tabela 1 | Aspectos a ter em conta para a melhoria da saúde na cidade. 

Fonte: COSTA-LOBO, Manuel da; A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007; p. 53. 

 

2.3.3 Determinantes urbanos que influenciam a Saúde Pública 

 As questões da saúde pública estão relacionadas com conjuntos de factores ou 

condições que influenciam a saúde das pessoas, aos quais Paula Santana atribuiu o nome 

de “determinantes”. Para a autora, as determinantes em saúde são o resultado de um 

conjunto de factores, tais como as “características dos indivíduos e das famílias (género, 

idade, situação perante o trabalho, rendimento, escolaridade, características genéticas), os 

seus estilos de vida e comportamentos (tabagismo, alcoolismo, regimes alimentares, 

nutrição, práticas sexuais, etc.) e, por outro lado, das condicionantes dos países (políticas 

sociais, de saúde e de educação) em estreita ligação com as dos lugares (qualidade do 

ambiente do ar, da água, da habitação e do local de trabalho; cobertura de serviços sociais, 

acessibilidade aos bens e serviços, equipamentos, etc.) ” (SANTANA, 2005: 338). 
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 Destaca-se aqui a importância das determinantes relativas aos lugares, referidas por 

Santana, porque estas são as que correspondem directamente às práticas urbanísticas. 

Para além dos aspectos que a autora refere, completa-se com outros de relevo para a 

Saúde Pública: 

2.3.3.1 Zonamento 

 No Urbanismo, a escolha da localização para as diferentes funções que constituem a 

cidade é denominada por “zonamento”. Apesar da preocupação em organizar, da melhor 

forma, a cidade por funções (lógica do funcionalismo) ter surgido desde os tempos romanos, 

com Vitruvio33, esta voltou a ser uma lógica que marcou o Urbanismo moderno. De modo a 

resolver os problemas resultantes das misturas de funções das cidades dos séculos XVIII e 

XIX, os urbanistas modernos adoptaram esta antiga lógica nas operações urbanísticas. 

Exemplo disso são as ideias que constituíram a Carta de Atenas onde se dividiam as 

funções urbanas da seguinte forma: habitar, trabalhar, lazer e vias de comunicação 

(LAMAS, 2004: 303, 559)34. 

 Actualmente, com os avanços tecnológicos e um leque alargado de software para 

este tipo de estudos, existem uma variada oferta de instrumentos de trabalho que podem 

contribuir positivamente na determinação do zonamento da cidade. Como servem de 

exemplo os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que podem auxiliar bastante na 

planificação das diferentes funções urbanas e na escolha da localização mais viável para 

cada uma delas. Principalmente na área da Saúde, ele é capaz de auxiliar no planeamento 

dos serviços de saúde, ou até mesmo, nas estratégias de intervenção dos profissionais de 

saúde em casos de emergência ou desastre. Deste modo, consegue-se verificar qual a 

cobertura e a acessibilidade dos serviços de saúde no desenho urbano (SANTANA, 2005: 

40-43).  

2.3.3.2 Zonas habitacionais 

 As características das zonas habitacionais desempenham um papel muito importante 

na saúde dos habitantes no que se refere quer às suas componentes físicas quer sociais. 
                                                 

33 Segundo José Ressano Garcia Lamas, a lógica do funcionalismo marcou três momentos na História do 
Urbanismo: com Vitruvio, nos tempos romanos; com Palladio, no Renascimento; e com Viollet le Duc, 
no Romantismo. Posteriormente retomada no século XX, com o Modernismo, esta é uma lógica que 
denota a importância dada à relação da forma com a função. 

34 LAMAS, José M. Ressano Garcia; Morfologia Urbana e Desenho da Cidade; Textos Universitários de 
Ciências Sociais e Humanas; Fundação Calouste Gulbenkian; 3ª edição; 2000; pp. 300-304; 317-322; 
559. 
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Por exemplo, segundo estudos de vários autores (Kaplan, Macintyre, Ellaway, entre outros), 

as áreas mais desfavorecidas no meio urbano influenciam, de várias formas, a saúde da 

população nos seguintes aspectos: a ocorrência, o predomínio e a mortalidade por doenças 

coronárias e mentais; a maior probabilidade de situações de risco quanto ao peso no 

nascimento, à obesidade e à tensão arterial; e aos estilos de vida ligados ao consumo de 

tabaco, de drogas e de álcool, à inactividade física e à criminalidade (SANTANA, 2005: 78-

79; [et al.], 2007: 190-192).  

 Mais vocacionada para os problemas sociais (e de saúde, consequentemente) 

esteve a origem da “unidade de vizinhança” no século XX, a partir de estudos feitos por 

sociólogos americanos. Esta ideia pretendia trazer novamente às cidades (de rápido 

crescimento) a relação de proximidade entre os vizinhos que existia, outrora, nos bairros 

antigos. A nova ideologia materializava-se através da implementação de equipamentos e de 

serviços dispostos de maneira a que a população se tivesse de deslocar a vários pontos da 

cidade (não ficando restringida a uma única zona) e, assim, estabelecesse novas relações 

na comunidade. Claro que, para que estas experiências ocorressem com maior facilidade, 

as unidades habitacionais deveriam ser controladas em termos do número de habitantes e 

da extensão territorial que iria ocupar. Existe em Lisboa um caso paradigmático que serve 

como exemplo desta prática – o Bairro de Alvalade (LAMAS, 2000: 317; COSTA, J.P; 2002: 

143-145)35. 

2.3.3.3 Indústrias 

 Actualmente, com os avanços tecnológicos e instrumentos de acção inovadores, 

vários profissionais (como os engenheiros ambientais, por exemplo) dispõem de diversas 

ferramentas de trabalho fundamentais que os ajudam a encontrar uma maneira de conter as 

concentrações de poluentes, nas áreas urbanas e industriais, nos limites aceitáveis para a 

saúde das populações e para a protecção do ambiente. Estas ferramentas consistem: no 

planeamento industrial e logístico; na realização de estudos prévios sobre o impacte 

ambiental resultante da instalação de novas indústrias; no emprego de dispositivos de 

remoção; nas modificações processuais; e na utilização de modelos matemáticos de 

simulação para a instalação de chaminés altas. 

 

                                                 

35 COSTA, João Pedro; Bairro de Alvalade: Um Paradigma no Urbanismo Português; Livros Horizonte; 
Setembro de 2002; pp. 88-93; 143-145. 
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 Uma consideração criteriosa das condicionantes industriais – a tecnologia, as 

necessidades de abastecimento de água e de matéria-prima, a energia e o escoamento de 

produtos, entre outras – irá permitir que se chegue, mais facilmente, às soluções finais com 

de menor custo social global (CANELAS, 1983: 8-10)36. 

2.3.3.4 Equipamentos 

 Em Portugal, a aceleração do crescimento industrial, no último quartel do século XIX, 

foi a principal razão que marcou o processo de urbanização. A concentração dos 

equipamentos de saúde tornou-se cada vez mais necessária de forma a atender aos 

problemas de saúde que surgiam com os empregos ligados às indústrias. Foi deste modo 

que na 2ª metade do século XIX, com o crescente desenvolvimento capitalista e urbano, os 

equipamentos de saúde e de assistência nas cidades se propagaram e melhoraram 

(SIMÕES, 1989: 49-50). No que diz respeito à área de influência dos equipamentos de 

saúde, existem parâmetros definidos pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), na publicação “Normas para a Programação e 

Caracterização de Equipamentos Colectivos”37, onde se apresentam os critérios normativos 

a adoptar, tais como: a área de influência e irradiação, a população-base, o 

dimensionamento e a localização (DGOTDU, 2002: 3-9). A população que está abrangida 

nessa área de influência é a mais atraída para o seu uso mas também a de outras áreas 

envolventes o são, dependendo da necessidade da mesma. Contudo, o facto de existirem 

mais equipamentos de saúde – públicos ou privados, gerais ou especializados – não 

garante, de todo, que a população deixe de ter doenças dessas especialidades mas podem 

favorecer o acompanhamento contínuo necessário para o seu controlo ou cura (SANTANA, 

2005: 176-179). 

 A localização do cemitério na cidade é também importante ser abordada pelos 

motivos de higiene que lhe estão associados. A partir do início do século XIX estabeleceu-se 

que este deveria ficar afastado da população e deixasse, assim, de se situar nos adros das 

igrejas, por questões de salubridade. Contudo, verificou-se que esta medida não seria 

                                                 

36 CANELAS, Leonel B. D; Dispersão de gases poluentes na área de Sines – avaliação e calibração de um 
modelo matemático gaussiano; tese de doutoramento – Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa; Lisboa, 1983; pp. 8-10. 

37 A primeira edição das normas estabelecidas para a programação dos equipamentos colectivos foi 
publicada em 1972, sob a iniciativa do Secretariado Técnico da Presidência do Concelho, no âmbito do 
III Plano de Fomento. Desde então, estas normas têm sido revistas e actualizadas de maneira a 
disponibilizar a informação necessária às entidades que estejam ligadas ao planeamento e ao 
ordenamento do território, a nível central, regional ou local (DGOTDU, 2002, pp. 3-4). 
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necessária porque, com o Decreto-Lei nº 44220, de 3 de Março de 1962, veio comprovar-se 

que não provocava riscos à Saúde Pública e também porque, ao estar próximo da 

população, se facilitavam as questões de limpeza das campas e de manutenção do mesmo. 

Ainda assim, existem várias normas a serem seguidas na escolha da sua melhor localização 

para que não tenha impactes negativos na saúde dos habitantes, tais como: a escolha de 

um subsolo permeável que abranja toda a área destinada aos enterramentos, 

aconselhando-se o solo de composição mista e médio em densidade, coesão e humidade 

para que a consumação seja lenta e se impeça a saída dos produtos gasosos (sem que, 

com isso, se contenha a circulação do ar e das chuvas) (NASCIMENTO e TRABULO, 2008: 

166-168)38. 

 Em Portugal, o Ministério da Saúde e Assistência foi criado em 1958. Mais tarde, em 

1979, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) – Lei n.º 56/79, de 15 de Setembro – formou-se a 

fim de prestar os cuidados de saúde necessários a toda a população e também para fazer 

face ao período de despesas externas que se vinham a sentir desde 1977. O Estado torna-

se, devido ao regime democrático do 25 de Abril de 1974, na entidade que salvaguarda o 

direito à protecção da saúde. É de ressaltar o facto de o Serviço Nacional de Saúde, em 

Inglaterra, já existia desde 1944 (Portal da Saúde – Ministério da Saúde39; SIMÕES, 1989: 

66-72). 

 Segundo Simões, existem aspectos bastante relevantes no que diz respeito aos 

serviços de saúde tais como a acessibilidade e a equidade na utilização dos mesmos. De 

acordo com o autor, deverão ser tidos em conta os problemas associados à “distância 

geográfica”, à “distância-tempo” e à “distância-custo”. Quanto ao primeiro, se a distância for 

demasiada, poder-se-á transformar numa barreira ao acesso dos cuidados de saúde e 

agravar-se ainda mais se não existir um sistema de transportes públicos eficaz. O segundo 

é um caso que pode ser vital na área da saúde e, fazendo referência à consideração de 

Sven Godlund, o acesso ao hospital regional não deverá demorar mais de quatro horas. E, 

finalmente, o terceiro é uma barreira económica que pode acentuar fortemente as 

desigualdades espaciais (SIMÕES, 1989: 29; 265). 

                                                 

38 NASCIMENTO, Esmeralda; TRABULO, Márcia; Cemitérios – Ordenamentos e Questões Jurídicas; 3ª 
edição; Edições Almedina; Outubro de 2008; pp. 166-168. 

39 Para mais informações consultar: 
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+saude/histori
a+do+sns/historiadosns.htm (consultado a 12 Novembro 2010). 
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2.3.3.5 Água e Resíduos 

 A conservação da água está estreitamente relacionada com o tratamento dos 

resíduos40. O facto dos resíduos não serem tratados correctamente pode comprometer a 

qualidade da água e, consequentemente, trazer problemas para a saúde da população e 

dos animais (figura 16) (OA; 2001: 53). Na antiguidade, já Hipócrates aconselhava o povo 

grego a ferver e a coar (processo de filtrar/destilar) a água dos rios e dos ribeiros antes de 

ser ingerida. Também Vitrúvio dizia ao povo romano que a água para beber deveria ser 

fresca, límpida, inodora e capaz de cozer bem os legumes. Estes foram alguns dos 

princípios que não foram levados a cabo, posteriormente, nas cidades industrializadas e de 

forte densidade humana o que causou graves problemas de salubridade e graves epidemias 

de origem hídrica41 . 

 

Figura 16 | Exemplo de um mau tratamento de resíduos e o seu impacte na qualidade da água. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 53. 

 

 A partir de 1760, o aumento da necessidade de água na cidade tornou-se num 

problema como nunca o fora. Segundo Vigarello, a distribuição da água pela cidade era 

indispensável para que se conseguissem extenuar todos os problemas que advinham da 

sobrelotação urbana vivida na época, tais como a falta de higiene pessoal e de tratamento 

dos detritos. A solução para este problema passou por se criarem redes de abastecimento 

público que permitissem abranger grande parte da área urbana. Deste modo, a “cidade seria 

                                                 

40 A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) provém da junção do Instituto do Ambiente com o Instituto 
Nacional de Resíduos e propõe-se criar condições de maior eficácia na gestão das políticas de 
ambiente e desenvolvimento sustentável. 

41 Informação recolhida na exposição permanente do Museu da Água, Lisboa, Abril 2010. 
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como que «lavada» por uma água capaz de arrastar tudo o que estagna e apodrece. A 

maior parte das topografias médicas opta, a partir de 1780, por esta associação entre uma 

nova mobilidade da água e a necessária correcção do ar” (VIGARELLO, 1985: 121). 

Segundo Anna Eduardo, foi graças à melhoria do abastecimento e da qualidade da água 

nas cidades, à construção de aquedutos para a distribuição das águas e à criação de 

balneários para a higiene pessoal da população urbana que a Saúde Pública melhorou. É, 

de facto, relevante a importância que a topografia tem no desenho urbano, principalmente 

no que diz respeito ao escoamento das águas (EDUARDO, s.d: 2)42. 

 De acordo com Urteaga43, no século XVIII, em Espanha, os estudos que eram feitos 

com base nas topografias médicas analisavam vários itens, tais como: o enquadramento 

histórico do local; o estudo da sua geografia física (relevo, clima, vegetação); o perfil 

económico-social (produção agrícola, situação económica, profissões); a descrição do meio 

urbano quanto à higiene da cidade (condições de habitabilidade, abastecimento de água, 

prédios insalubres); a demografia (estatísticas de natalidade e de mortalidade); e, 

finalmente, o diagnóstico da situação com os tratamentos correspondentes. Deste modo, 

procurava-se espacializar na planta da cidade qual a origem, a evolução e o possível 

tratamento para determinada doença (EDUARDO, s.d: 4-5). 

2.3.3.6 Espaços verdes 

 O crescimento das cidades a partir do século XIX, associado à Revolução Industrial, 

trouxe, de acordo com Jorge Carvalho, a necessidade de espaços verdes, em maior 

quantidade e qualidade, de modo a extenuar os problemas de salubridade decorrentes da 

grande concentração humana. Devido ao crescimento das preocupações higienistas na 

época, esta medida tinha em conta a melhoria do ambiente urbano existente. Carvalho, na 

sua obra “Ordenar a Cidade”, enunciou quais as vantagens da presença dos espaços 

verdes na cidade, resumindo-se: 

 “- na estabilidade e estruturação biofísica do território, acautelando especialmente 

um eficaz escoamento das águas pluviais; 

                                                 

42 EDUARDO, Anna R. B; As Topografias Médicas no Brasil do início do século XX: aportes históricos ao 
estudo da relação meio ambiente e sociedade (o caso de Natal – RN); s. d; pp. 1-6. 

Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_anna_rachel.pdf 
(consultado a 18 Outubro 2010). 

43 URTEAGA, Luis; Miseria, miasmas y micróbios. Las topografias medicas y el estúdio del médio 
ambiente en el siglo XIX; Barcelona: Revista Geo Critica, nº 29, Setembro 1980. 
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 - no conforto ambiental, sendo que a vegetação poderá desempenhar um papel 

importante na protecção dos ventos (figura 17), na regulação da temperatura e da humidade 

(figura 18) e no combate à poluição, pela sua acção filtrante e descontaminante da 

atmosfera (figura 19); 

 - no enriquecimento estético e diversificação da paisagem urbana, em movimento, 

forma, cor, sombra, valor psicológico de presença de elementos naturais; 

 - na oferta de espaços para recreio e lazer, prática de desporto, contacto com a 

representação da natureza”. 

 

Figura 17 | A vegetação contribui para a diminuição da velocidade do vento. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 52. 

 

 

Figura 18 | A presença de vegetação altera a temperatura junto ao solo e também serve de protecção à luz solar 

directa. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 52. 
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Figura 19 | A presença de vegetação junto às zonas industriais permite a absorção ou a filtragem dos poluentes. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 52. 

 

No entanto, há que referir a importância de vários aspectos tais como a localização, a 

dimensão e a quantidade de espaços verdes inseridos no desenho urbano. Desta forma, a 

escolha da localização da zona verde e a sua dimensão influenciam fortemente a frequência 

e o modo de utilização da mesma. Por exemplo, zonas verdes de grande dimensão 

existentes em algumas cidades, como é o caso do Parque Florestal de Monsanto em 

Lisboa44, podem vir a ser pouco frequentadas, não só, devido ao sentimento de insegurança 

(um aspecto muito relevante e de crescente importância na sociedade actual) como também 

aos hábitos de ocupação dos tempos livres por parte da população. Relativamente à 

quantidade de zonas verdes no desenho urbano é de salientar este aspecto porque não 

significa que “quanto mais verde melhor”, o que se pretende é que estas zonas cumpram o 

seu devido papel na cidade (CARVALHO, 2003: 215-217). 

2.3.3.7 Qualidade do ambiente 

 De acordo com Fátima de Matos, a importância do ambiente urbano tem sido 

contínua no decorrer da história. Principalmente devido aos problemas urbanos que 

advieram da concentração da população, a preocupação pela melhoria do ambiente nas 

cidades torna-se fulcral porque é onde se concentra a maioria da população mundial. É 

inevitável referir mais uma vez Hipócrates, pela influência que o lugar e o clima têm na 

saúde da população. Segundo Fátima de Matos, o conceito de ambiente urbano 

(inicialmente associado aos aspectos sanitários) foi progredindo ao longo dos séculos e 

                                                 

44 Mais informação em: http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4051 (consultado a 14 Novembro 
2010). 
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passou a integrar preocupações relacionadas com a ecologia, a poluição, a estrutura verde 

urbana e a paisagem urbana (MATOS, 2001)45. 

 Muitas das decisões em planeamento poderão provocar um impacte na coesão 

social e na qualidade de vida da população, tal como no ambiente. O ambiente/clima urbano 

(microclima) é sempre diferente do restante território pois, na cidade, o desenho da malha 

urbana poderá melhorar o microclima local – através da criação de condições de abrigo 

contra as exposições excessivas ao vento e ao sol, como também a diminuição do ruído e 

da poluição atmosférica. Existem factores ambientais – a temperatura, o vento, a luz solar e 

a qualidade do ar – que influenciam um maior ou menor conforto, dependendo da forma 

como estes são abordados nas opções de desenho urbano. 

 Na cidade, o ar tende a ser mais quente (com uma diferença de 1ºC ou 2ºC) em 

relação ao campo. Por exemplo, o calor libertado (pelos edifícios, pelos transportes e pelas 

indústrias) e a disposição dos edifícios podem, no seu conjunto, dificultar o arrefecimento do 

ar na cidade. A este efeito dá-se o nome de “ilha de calor” (figura 20). Os materiais densos 

utilizados nos pavimentos e/ou nos edifícios armazenam e irradiam mais facilmente o calor 

do que propriamente o solo e a vegetação (figura 21) (OA; 2001: 47-49). 

 

 

Figura 20 | Efeito de “ilha de calor”. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 48. 

 

                                                 

45 MATOS, Fátima Loureiro de; A habitação no grande Porto: uma perspectiva geográfica da evolução do 
mercado e da qualidade habitacional desde finais do séc. XIX até ao final do milénio; dissertação de 
doutoramento em Geografia Humana; Universidade do Porto, Faculdade de Letras; 2001; capítulo III. 

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id06id133&fb=sim (consultado a 12 Julho 2010). 
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Figura 21 | Os materiais densos nos edifícios e no pavimento armazenam e irradiam calor. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 48. 

 

A proximidade dos espaços verdes urbanos às zonas habitacionais pode revelar-se num 

contributo para a Saúde Pública. Apesar de este não ser o único factor com impactes 

positivos na saúde da população, é fundamental a sua presença na cidade pois permite que 

a qualidade do ar seja melhorada ao conseguir que os efeitos da poluição e a “ilha de calor 

urbano” diminuam (SANTANA, NOGUEIRA, SANTOS, R. & COSTA, C; 2007: 220-235). Por 

existir mais construção na cidade do que no campo, esta transforma-se num obstáculo que 

vai interferir na circulação natural do vento e, por isso, a sua velocidade diminui e pode criar 

zonas ruidosas onde o vento é mais agitado (figura 22). 

 

Figura 22 | A construção interfere na circulação natural do vento. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 49. 

 

A incidência da luz solar nas ruas e no edificado é influenciada pela orientação e largura da 

rua – mais estreita em clima quente para proteger do Sol, ex. Marrocos; e mais larga em 

clima frio para receber mais calor, ex. Rússia – e pela presença de vegetação (de folha 

perene para proteger ou de folha caduca para incidir) (figura 23). 
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Figura 23 | Diferentes orientações e larguras das ruas influenciam a incidência da luz solar. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 49. 

 

A qualidade do ar na cidade influencia a saúde humana devido às maiores concentrações 

de partículas e também do monóxido de carbono (CO), do dióxido de carbono (CO2) e do 

dióxido de enxofre (SO2), que advêm dos poluentes gerados pelo tráfego automóvel, dos 

sistemas de aquecimento e das indústrias (OA; 2001: 47-58). 

 Outro factor que pode influenciar a qualidade do ambiente urbano é o ruído. Apesar 

do ser humano possuir capacidades de se habituar, o ruído pode causar problemas na 

saúde humana ao nível físico (perdas auditivas – temporárias ou permanentes46), fisiológico 

(alterações da pressão sanguínea, do ritmo cardíaco e respiratório, e tensões musculares) 

e/ou psicológico (irritabilidade, stress, fadiga e diminuição da capacidade de concentração). 

No entanto, existem várias opções urbanísticas que poderão contribuir para um maior 

controlo do ruído, tais como: 

 - a gestão da mobilidade urbana (favorecendo a utilização da bicicleta ou dos 

transportes públicos e, assim, a diminuição do uso do automóvel); 

                                                 

46 As perdas auditivas podem-se tornar permanentes se o indivíduo esteve exposto a níveis sonoros 
elevados durante vários anos consecutivos. Esta é uma situação à qual muitos dos trabalhadores 
industriais, principalmente, poderão estar sujeitos. 
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 - a criação de barreiras acústicas (construindo um muro, um talude, colocando um 

chafariz ou vegetação, por exemplo, entre a fonte ruidosa e a zona habitacional) 

(figura 24); 

 

Figura 24 | A colocação de vegetação, de um muro e de um talude diminui a intensidade do ruído. 

Fonte: VALADAS, Bertília e LEITE, Maria João (tradução); O ruído e a cidade; Instituto do Ambiente; Janeiro 

2004; p. 21. 

 

 - a orientação dos edifícios (optando pelas soluções que permitem reduzir ao máximo 

o número de fachadas expostas ao ruído) (figura 25); 
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Figura 25 | Esquemas de diferentes implantações de um edifício face à fonte de ruído – a via automóvel. 

Situações a evitar (esquemas do lado esquerdo) vs. Situações a adoptar (esquemas do lado direito). 

Fonte: VALADAS, Bertília e LEITE, Maria João (tradução); O ruído e a cidade; Instituto do Ambiente; Janeiro 

2004; p. 22. 

 

 - a transição do espaço público para o privado (criando espaços intermédios – como 

pátios, jardins ou átrios – que sirvam de protecção) (figura 26); 

 

 

Figura 26 | Planta (jardim em frente da habitação) e perspectiva (pátio) de soluções a adoptar para a diminuição 

do ruído automóvel. 

Fonte: VALADAS, Bertília e LEITE, Maria João (tradução); O ruído e a cidade; Instituto do Ambiente; Janeiro 

2004; p. 25. 

 

 - o zonamento (distribuindo as múltiplas funções urbanas o mais equilibradamente 

possível) (imagens 27 e 28); 
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Figura 27 | Primeiro esquema exemplificativo da organização das diferentes funções urbanas e das barreiras 

acústicas. 

Fonte: VALADAS, Bertília e LEITE, Maria João (tradução); O ruído e a cidade; Instituto do Ambiente; Janeiro 

2004; p. 28. 

 

 

Figura 28 | Segundo esquema exemplificativo da organização das diferentes funções urbanas e das barreiras 

acústicas. 

Fonte: ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 

Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001; p. 56. 

 

 - a adopção das medidas legislativas47 determinadas para a articulação entre o ruído 

e o planeamento urbano (VALADAS e LEITE, 2004: 5-32)48. 

                                                 

47 Fazem parte destas medidas legislativas o Regime Legal sobre Poluição Sonora (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de 
Novembro). A ex-Direcção Geral do Ambiente (integrada actualmente no Instituto do Ambiente (IA)) e a 
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) criaram um 
documento de auxílio “Elaboração de mapas de ruído: princípios orientadores” (DGOTDU, 2001). 

48 VALADAS, Bertília e LEITE, Maria João (tradução); O ruído e a cidade; Instituto do Ambiente; Janeiro 
2004; pp. 5-32. 
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2.3.3.8 Transportes 

O automóvel particular é, actualmente, o meio de transporte mais utilizado e, por 

isso, o que mais polui. Para que se consiga reduzir o seu uso é necessário que as entidades 

públicas adoptem medidas que promovam o uso dos transportes alternativos (sustentáveis) 

e que favoreçam a circulação dos autocarros, por exemplo, através de corredores próprios e 

de estes terem prioridade nos semáforos. São apenas alguns dos aspectos favoráveis que 

podem contribuir para a sua maior procura. Estas não são medidas que estejam sob o 

controlo do urbanista, contudo, um bom planeamento de ciclovias e de caminhos pedonais 

pode atrair a população para práticas de actividade física. O desenho deste tipo de vias 

deve ter em conta os seguintes aspectos: adaptarem-se às curvas de nível do terreno; 

serem contínuos e livres de tráfego; e garantirem que serão movimentados  ou vigiados por 

forma a transmitirem segurança aos seus utilizadores (OA; 2001: 51-57). 

Com o êxodo, as pessoas que permanecem nas zonas rurais ficam limitadas ao 

acesso das necessidades básicas, como o hospital, a farmácia ou a escola (figura 29). O 

presidente do Concelho Técnico da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Pesados de Passageiros (ANTROP), Manuel do Nascimento, defende, no entanto, que o 

transporte colectivo deve ser visto como um meio de inclusão social. Segundo a perspectiva 

do autor, ao serem garantidas as condições mínimas de acessibilidade e de mobilidade (que 

é um direito cívico, presente na Constituição da República Portuguesa)49 conseguem-se 

favorecer as populações que são, tendencialmente, mais idosas e atrair imigrantes para que 

aqui se possam fixar mais facilmente. 

                                                 

49 Segundo o estabelecido na Constituição da República Portuguesa (Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 
de Agosto – sétima revisão constitucional (actual), tendo a primeira entrado em vigor a 25 de Abril de 
1976 – no Artigo 81.º, alínea d), cabe prioritariamente ao Estado a promoção da coesão económica e 
social de todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento 
equilibrado de todos os sectores e regiões e eliminando progressivamente as diferenças económicas e 
sociais entre a cidade e o campo e entre o litoral e o interior. 

(http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx; consultado a 3 
Dezembro 2010). No entanto, esta não é uma realidade que se verifica no nosso país pois existem 
muitas pessoas a quem não estão garantidas as condições de mobilidade necessárias para acederem 
aos serviços públicos e aos bens básicos (Transportes em revista n.º 86, 2010, p. 36). 
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Figura 29 | O despovoamento e o seu impacte no território e na qualidade de vida da população que aí 

permanece. 

Fonte: NASCIMENTO, Manuel do; Transportes em revista – passageiros e mobilidade; revista mensal, ano VIII, 

n.º 90; Agosto 2010; p. 29. 

 

 O exemplo de um projecto bem sucedido é o denominado “Transporte a Pedido” 

(Transporte a la Demanda), um serviço que é garantido pela região autónoma de Castilla y 

Léon. Este serviços consiste na possibiliddae que é dada às pessoas com menos condições 

de mobilidade (por serem idosas, por não disporem de transporte particular, etc.) poderem 

“encomendar” o transporte que necessitam, à hora que precisem, bastando telefonar para o 

operador de transporte. Apesar de este ser um serviço com um peso financeiro significativo 

para a Junta de Castilla y Léon e de ser um sistema de gestão complexa, este permitiu 

poupar, mesmo assim, três a quatro vezes mais (comparando com a solução dos 

transportes públicos convencionais) e ser reconhecido como um dos melhores exemplos 

europeus nesta área (AMARAL, 2010: 36-4050; NASCIMENTO, 2010: 28-31)51. 

                                                 

50 AMARAL, Andreia; Transportes em revista – passageiros e mobilidade; revista mensal, ano VIII, n.º 86; 
Abril 2010; pp. 36-40. 

51 NASCIMENTO, Manuel do; Transportes em revista – passageiros e mobilidade; revista mensal, ano VIII, 
n.º 90; Agosto 2010; pp. 28-31. 
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Um outro exemplo que tem servido  de modelo para muitos países do mundo é o de 

Curitiba (Paraná). Jaime Lerner, arquitecto e ex-prefeito desta cidade, implementou um 

sistema de transportes colectivos, em 1992, denominado “Sistema Expresso” que consistiu 

em: criar corredores exclusivos para os autocarros; criar paragens tubulares e suspensas 

que através dos elevadores de acesso (para utilizadores com mobilidade condicionada) 

fosse permitido o embarque ao mesmo nível da entrada do autocarro (figura 30); e introduzir 

um custo de utilização atractivo para as pessoas. Deste modo, o sistema implementado 

conquistou cada vez mais aderentes no uso do autocarro e facilitou bastante a mobilidade 

de toda a população porque foram resolvidas barreiras que dificultavam o seu uso52. 

 

 

Figura 30 | “Sistema Expresso” em Curitiba (Paraná), de Jaime Lerner, tem servido de modelo para muitos 

países. 

Fonte: https://lintomass.wordpress.com/page/85/ (consultado a 3 Dezembro 2010). 

 

                                                 

52 http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/conteudo_258392.shtml (consultado a 3 Dezembro 
2010). 
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 Segundo o texto53 de Billie Giles-Corti referente ao impacte que a forma urbana pode 

ter na saúde pública, afirma-se que a maioria das doenças crónicas do século XXI estão 

associadas à inactividade física. O “transporte activo”, como é designado, inclui as viagens a 

pé, de bicicleta e outros veículos não-motorizados e este é um meio que pode traçar uma 

estratégia para aumentar os níveis de actividade física da comunidade e para produzir, 

simultaneamente, mais benefícios sociais e ambientais. Actualmente, poucos adultos e 

crianças usam estes tipos de transporte nas suas deslocações habituais, para a o trabalho 

ou para a escola. Não é apenas devido às longas distâncias que afastam a zona 

habitacional da zona de trabalho, por exemplo, mas também se verifica em deslocações de 

curta distância por questões ligadas à segurança (preocupação, por parte dos pais). 

Segundo a autora, existem fortes evidências de que o ambiente construído influencia as 

escolhas das pessoas no seu modo de deslocação. 

2.3.3.9 Segurança 

 A cidade, como um organismo complexo que é, contém um vasto conjunto de locais 

variados que permitem a interacção das pessoas. Segundo Muga, o papel da cidade no 

relacionamento humano passa pela maneira como as pessoas se apropriam do espaço 

(MUGA, H; 2005: 239). Ou seja, segundo Paula Santana e Nuno Roque, “os lugares têm 

influência sobre os indivíduos, mas os indivíduos fazem os Lugares” (SANTANA e ROQUE, 

2007: 194). 

 Henrique Muga refere que a falta de um “espaço defensável”, aquele que é 

“caracterizado por um alto nível de responsabilidade social e segurança pessoal”, origina 

uma quebra na ordem social condicionando, deste modo, o tipo de relacionamentos sociais. 

Este é o resultado verificado em muitos projectos de habitação social, segundo o autor 

(MUGA, H; 2005: 241). E o cenário de criminalidade tem vindo a aumentar nas últimas 

décadas. Conforme K. Harries, o sentimento de insegurança que advém da ocorrência de 

crimes vai-se reflectir na saúde mental (depressão, tristeza, medo) e na saúde física 

(excesso de peso, obesidade) da pessoa. Esta pessoa, por conseguinte, tem mais 

probabilidade de sofrer alterações comportamentais que acabam por afectar também, de 

certa forma, o bem-estar da comunidade. Mas o desenho urbano pode contribuir para a 

                                                 

53 GILLES-CORTI, Billie; The impact of urban form on public health, paper preparado para o Australian 
State of the Environment Committee, Department of the Environment and Heritage, Camberra; 2006. 

http://www.environment.gov.au/soe/2006/publications/emerging/public-health/index.html (consultado a 
12 Setembro 2010). 
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redução no medo do crime, ou até na incidência deste na cidade, se atender a quatro 

aspectos importantes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população: a 

“territorialidade”; a “vigilância natural”; a “participação da comunidade”; e o “controlo de 

acesso” (SANTANA e ROQUE, 2007: 181-195). 

 O ambiente urbano pode influenciar a ocorrência de crimes, ou seja, as áreas com 

espaços recônditos, com má iluminação, com pouca ou nenhuma vigilância natural, com 

pouco mobiliário urbano (bancos de repouso, quiosques, esplanadas, etc.)54 que, no seu 

conjunto, vão criar um ambiente físico mal cuidado e mais propício à criminalidade. 

Normalmente, a ocorrência de crimes está mais associada às zonas precárias da cidade, as 

que registam maior privação socioeconómica. Contudo, com base no estudo de caso 

realizado na Amadora (em 2007), não é nestas áreas que ocorrem mais crimes, mas sim, 

nas zonas de transição (entre as de maior e menor privação socioeconómica). Neste estudo 

realizou-se um questionário/levantamento a uma área da cidade, com base nos princípios 

do Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), cujo objectivo era atribuir um 

índice de criminalidade aos espaços públicos, ou seja, perceber quais eram as zonas de 

maior e menor risco à prática do crime e as características do espaço onde este ocorria. 

Segundo Crowe, referido pelos autores, “um desenho urbano adequado e o uso do 

ambiente construído pode levar a uma redução no medo do crime e na incidência deste, 

bem como contribuir para uma melhoria da qualidade de vida na área” (SANTANA e 

ROQUE, 2007: 181-195). 

                                                 

54 A presença deste tipo de mobiliário urbano, por exemplo, permite que as pessoas se instalem por 
momentos no local e, inconscientemente, exerçam uma vigilância natural sobre a área (SANTANA e 
ROQUE, 2007: 192). 



 

 

62 

 

3 O caso de estudo – o concelho de Sines 

 

Figura 31 | Planta da Vila de Sines [de João Gabriel Chermont, 1790].  

Fonte: Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Sines – Diagnóstico Preliminar (versão 

revista); MW Planeamento e Arquitectura; Maio 2009; p. 6. 

 

3.1 Justificação da escolha do caso 

 Num contexto regional de reduzida concentração empresarial e de predominância de 

áreas rurais, a escolha deste caso de estudo prendeu-se ao facto de Sines ter passado por 

um processo de industrialização tardio. Embora, numa escala não tão imponente como a 

que se conhece hoje, as dinâmicas desta vila piscatória, antes de 1970, já estavam 

relacionadas com o porto e com a indústria. E conjuntamente com o facto das dinâmicas, 

advenientes do processo de industrialização, terem desencadeado fortes alterações nas 

condições de vida da população, são estes os principais aspectos que fizeram de Sines um 

caso de estudo interessante, dentro da temática abordada neste trabalho. 
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3.2 Enquadramento histórico e geográfico 

 

Figura 32 | Costa e planta da Vila de Sines [de Leonardo Turriano, século XVII]. 

Fonte: PEREIRA, Ricardo Estevam (concepção) e AA.VV; Ler a Paisagem – Um passeio por Sines, guiado pelos 

seus escritores; Câmara Municipal de Sines; 2008; p. 8. 

 

 A cidade de Sines tem sido, ao longo da sua história, enformada pelo mar. Desde a 

pré-história até aos nossos dias foi o mar, e os seus recursos, que determinou a economia, 

a cultura e o crescimento urbano (PARUS, 2009: 8-10). De acordo com Costa, a água foi, 

sem dúvida, um componente dinâmico para o aparecimento e crescimento da cidade. Neste 

sentido, a cidade prosperou como sendo o local escolhido pelos diferentes povos para aí 

realizarem as suas trocas comerciais e, por isso, a água tornou-se num elemento 

fundamental para a vida humana porque favorecia a permanência das populações nesses 

locais (COSTA, 2009: 6)55. Segundo Ashton, foi de acordo com a localização dos recursos 

naturais, em especial da água, que se orientou a distribuição geográfica da população num 

determinado território (ASHTON, 1948: 70-71). Citando F. João Guimarães56, “a memória de 

cidades portuárias reporta a tempos em que um dos principais elos de ligação entre cidades 

era a água através da qual se fomentavam as trocas comerciais, o movimento de 

populações e a partida para novos territórios” (GUIMARÃES, 2008: 25). 

                                                 

55 COSTA, Rita Bibe da; Cidades de Água – Relação entre as Cidades e as suas Frentes de Água; 
Dissertação de Mestrado; Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa; Abril de 2009. 

56 GUIMARÃES, F. João; Cidade Portuária, o Porto e as suas Constantes Mutações. Lisboa, ParqExpo, 
2008. 



 

 

64 

 

 A vila de Sines, criada a 24 de Novembro de 1362 pela carta régia de D. Pedro I, 

surgiu num período de desenvolvimento demográfico e económico no país. Era o único 

porto de abrigo existente entre Setúbal e o Algarve, tendo servido para escoar as matérias-

primas do Alentejo, como o trigo, a cortiça e o carvão. Até ao século XIX, do ponto de vista 

económico, o concelho de Sines vivia da agricultura, da vinha e da pesca (CMS, 2007: 2)57. 

Actualmente, a economia do concelho baseia-se no comércio e serviços, nos portos, nos 

polímeros, na produção eléctrica, na pesca e no turismo58. A vila é então elevada a cidade a 

12 de Julho de 1997. 

 Do ponto de vista geográfico, o concelho de Sines pertence ao Alentejo Litoral (figura 

33), uma sub-região constituída por cinco concelhos – Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, 

Santiago do Cacém e Sines –, com aproximadamente 100 mil habitantes no total, uma 

estrutura jovem e dinâmica e um crescimento positivo. O Alentejo Litoral faz fronteira com a 

Área Metropolitana de Lisboa (AML); com Setúbal; com o Alto, o Central e o Baixo Alentejo; 

e com o Algarve. Tem vindo, progressivamente, a aproximar-se dos grandes centros, como 

Setúbal e Lisboa, devido à construção da auto-estrada do Sul (A2) com nós em Alcácer do 

Sal e Grândola que, por sua vez, vão ligar (por via rodoviária) aos restantes concelhos59 

desta sub-região. 

 Sines é sede do concelho (150 km a sul de Lisboa), tem uma área de 202,7 km² 

(Censos 2001) e uma população total residente de 13681 habitantes (estimativas do INE em 

31 de Dezembro de 2008), distribuída pelas duas freguesias que constituem o concelho: 

Sines e Porto Covo (16 km a sul de Sines). Tendo em conta os dados disponibilizados e 

referidos acima, a densidade populacional é de 67,49 hab/km². O sul do concelho está 

integrado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e uma pequena 

parte do norte do concelho faz parte da Reserva Natural da Lagoa de Santo André e da 

Sancha60. 

                                                 

57 CÂMARA MUNICIPAL DE SINES; folheto n.º 4 O 24 de Novembro, efectuado com base em 
documentos do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade (Sines); 2007; pp. 1-4. 

58 CÂMARA MUNICIPAL DE SINES; Visitar Sines e Porto Covo; Câmara Municipal de Sines; 2010. 
59 Fonte: 

http://www.alentejolitoral.pt/PortalEmpresario/ARegiao/Vantagenscompetitivas/Localizacaogeoestrategic
a/Paginas/Localizacaogeoestrategica.aspx (consultado a 6 Novembro 2009). 

60 Fonte: 

 http://www.sines.pt/PT/concelho/geografia/dadosbasicos/Paginas/default.aspx (consultado a 7 Julho 
2010). 

http://www.sines.pt/PT/concelho/geografia/dadosbasicos/Paginas/default.aspx
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Figura 33 | Mapa da sub-região Alentejo Litoral com a localização do concelho de Sines (a vermelho) (sem 

escala). 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_xleBEubNj6E/SfmZ5IKB3-

I/AAAAAAAAA4o/lapbwbGvzW0/s400/Mapa+Litoral+Alentejano+PT.gif (consultado a 2 Julho 2010). 

 

 Esta sub-região é o centro energético nacional porque nela estão instalados: uma 

central termoeléctrica, fundamental para o fornecimento de energia no país; uma central de 

ciclo combinado; um terminal de gás, para o abastecimento por via marítima e redistribuição 

terrestre por gasoduto; uma refinaria; e as estações de produção de energia eólica. Para 

além destes aspectos mencionados, acrescenta-se o facto de a região agregar um dos mais 

importantes complexos portuário e industrial de Portugal61. 

                                                 

61 Fonte: 
http://www.alentejolitoral.pt/PortalEmpresario/ARegiao/Vantagenscompetitivas/Localizacaogeoestrategic
a/Paginas/Localizacaogeoestrategica.aspx (consultado a 6 Novembro 2009). 

http://1.bp.blogspot.com/_xleBEubNj6E/SfmZ5IKB3-I/AAAAAAAAA4o/lapbwbGvzW0/s400/Mapa+Litoral+Alentejano+PT.gif
http://1.bp.blogspot.com/_xleBEubNj6E/SfmZ5IKB3-I/AAAAAAAAA4o/lapbwbGvzW0/s400/Mapa+Litoral+Alentejano+PT.gif
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Figura 34 | Evolução da população residente no concelho de Sines (de 1864 a 2009). 

Fonte: Dados INE. 

 

 Numa frase, pode-se definir o concelho de Sines como um “concelho litoral 

alentejano que sobressai na sua região pela sua ligação ao mar, grau de industrialização e 

dinamismo demográfico”62. No gráfico (figura 34) que mostra a evolução da população 

residente no concelho de Sines, desde 1864 até 2009, denota-se que o número total tendeu 

a aumentar. Embora a tendência geral dos valores fosse para aumentar, podem-se 

diferenciar três períodos para análise. 

 O primeiro, compreendido entre 1864 e 1949, mostra que a população residente 

aumentou mas não de uma forma muito acentuada. A partir do início do século XX, mas 

principalmente entre os anos 1920 e 1949, notou-se um crescimento populacional mais 

acelerado que poderia estar associado a dois factores: em primeiro lugar, pelo 

desenvolvimento económico derivado da indústria corticeira (com grande peso na 

exportação do concelho, já desde os fins do século XIX), da agricultura e da pesca que 

atraía muitas embarcações vinda de outros locais (nacionais e internacionais) nas décadas 

de 30/40; e, em segundo lugar, pelo poder de crescimento que o concelho adquiriu quando 

deixou de pertencer ao concelho de Santiago do Cacém, em 1914. No período de 1920 até 
                                                 

62 Fonte: http://www.sines.pt/PT/Concelho/sines1pagina/Paginas/default.aspx (consultado a 7 Dezembro 
2010). 
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1950 – ou seja, 30 anos –, a população residente no concelho aumentou 70% ao ter 

passado de um total com 5586 habitantes para 9534, respectivamente. 

 O segundo, entre 1950 e 1969, retrata a perda de população residente no concelho. 

Durante este período (19 anos) perdeu-se aproximadamente o mesmo número de 

habitantes que se tinha ganho entre 1930 e 1950, tendo decrescido de 9534 (em 1950) para 

7550 (em 1970). Uma justificação para esta perda de população foi o facto de se ter 

assistido a um declínio no sector corticeiro (com muitas fábricas a fechar), que era uma das 

principais fontes de rendimento para as famílias, e também a emigração para os grandes 

centros urbanos nacionais e para o estrangeiro, coincidindo com a realidade que se vivia 

nesta altura por todo o país. 

 O terceiro, entre 1970 e 2009, alterou significativamente a tendência negativa que se 

verificou no período anterior. Deste modo, num espaço de tempo de onze anos (1970-1981), 

a população residente no concelho de Sines aumentou de um total com 7550 habitantes 

para passar a contar com 12075, em 1981. O concelho, particularmente o centro urbano de 

Sines, teve de enfrentar esta nova realidade com um aumento populacional próximo dos 

60%. Este facto teve que ver com o desenvolvimento da vila derivado da construção dos 

complexos portuário e industrial que atraíram muitas pessoas vindas de fora e que ficavam a 

morar em Sines, ainda que temporariamente (durante as construções). 

3.3 História da relação da evolução do urbanismo e da saúde pública 

em Sines 

 A história do concelho está, por assim dizer, dividida em dois cenários diferentes. Ou 

seja, esta diferença de realidades derivou da escolha da vila de Sines, na década 60 do 

século XX, para a implantação de um empreendimento industrial e a criação de um porto 

para embarcações de grande porte (devido às águas profundas junto à costa). Dadas as 

características particulares da localização geográfica da vila, a história de Sines ficou então 

aberta a uma nova oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Deste modo, o 

século XX em Sines divide-se nos períodos “antes dos complexos portuário e industrial” (até 

1970) e no “com os complexos portuário e industrial” (a partir de 1970 até à actualidade) 

(figura 35). 
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Figura 35 | Evolução do perímetro urbano de Sines (Adaptado). 

Fonte: http://www.sines.pt/PT/Viver/Urbanismo/revisaopdm/sessoestematicas/Documents/19-05-2008%20-

%20Sess%C3%A3o%20Transportes%20Regionais%20e%20Nacionais-

%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Nunes%20da%20Silva.pdf (consultado a 21 Março 2010). 

 

 Desde o século XVIII que os sineenses estão ligados às actividades agrícola, 

piscatória e industrial. Apesar da sua dimensão mais reduzida e com menos condições de 

apoio, o porto de pesca anterior ao actual já conseguia atrair, nas décadas 30 e 40 do 

século XX, grandes embarcações vindas de fora como de Setúbal, do Algarve e, algumas 

delas, da França (LEAL, 2001: 14-21, 71-84)63. A partir da década 70 do século XX esta 

realidade alterou-se graças à construção dos complexos portuário e industrial. Se a 

agricultura e a pesca eram umas das principais actividades económicas do concelho estas 

passaram a ser das que menos rendiam à população. Ao adquirir novo destaque, o sector 

secundário (devido à construção dos complexos) ofereceu muitos postos de trabalho, 

embora temporários, à população e a imigrantes vindos das ex-colónias e do resto do país, 

                                                 

63 LEAL, Américo; Quem Somos! Testemunhos; Abril 2001; pp. 13-157. (sem editora) Disponível  na 
Biblioteca do Centro de Artes de Sines (CAS) com a cota 908 LEA. 



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

69 

 

em especial dos distritos de Lisboa e Setúbal. Nesta sequência de factos, Sines acabou por 

conquistar uma posição destacada face à restante região alentejana. Os rendimentos dos 

trabalhadores ligados à construção e à indústria aumentaram significativamente tal como o 

custo de vida no concelho (PDM, 198864; LEAL, 2001: 90). Contudo, após vários anos em 

contacto com o trabalho industrial, o estado de saúde de alguns operários modificou-se, 

quer ao nível físico quer psicológico. Principalmente devido às consequências negativas, 

provenientes do contacto contínuo com o ruído, com os gases e com o sistema de turnos – 

vigente nas indústrias de laboração contínua (na refinaria, especialmente) – a saúde de 

alguns destes homens foi afectada (GRANJO, 2004: 44-54)65. 

 Até à construção dos complexos (décadas 70 e 80 do século XX), as condições de 

habitabilidade em Sines eram reduzidas. Contavam-se muitas construções clandestinas, 

junto às praias, com poucas ou nenhumas condições de higiene e, na vila, apenas um 

número reduzido de habitações dispunha de casa de banho. No entanto, os métodos 

construtivos e os materiais utilizados (a taipa foi substituída pelo betão) contribuíram para 

uma melhoria neste aspecto. O número de habitações degradadas e/ou clandestinas 

existentes nesta época, tanto na vila como na sua periferia, começou a diminuir devido às 

mudanças que estavam a decorrer graças à construção dos complexos. O Plano Geral da 

Área de Sines, criado pelo Gabinete da Área de Sines (GAS), estabeleceu que os ocupantes 

dessas construções fossem expropriados (se instalassem nos novos bairros, na vila, 

construídos para o efeito – como servem de exemplo o Bairro Marítimo e o Bairro 1º de 

Maio) (Anexo 1) e que se demolissem as construções onde moravam sem condições de 

higiene (GAS, 1973: 88-108)66. Deste modo, a situação habitacional do concelho poderia ser 

considerada favorável visto ter-se reduzido o número de habitações insalubres e de se 

terem expandido as redes de infraestruturas pela vila de maneira a atender às necessidades 

de toda a população (PDM, 1988: 31, 137). 

 A oferta de melhores condições de habitabilidade tornou-se incapaz de suportar as 

necessidades acrescidas pelo aumento da população. Com esta situação habitacional 

existente nas décadas 70 e 80 do século XX e com a especulação imobiliária associada, 

                                                 

64 Plano Director Municipal de Sines – 3ª fase: Projecto de Plano, Vol. 1: Objectivos e Propostas  de 
Ordenamento e Desenvolvimento Municipal; Hidrotécnica Portuguesa (HP); Fevereiro de 1988. 

65 GRANJO, Paulo; Trabalhamos sobre um barril de pólvora – Homens e perigo na refinaria de Sines; 
Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Lisboa; Junho 
de 2004. 

66 Gabinete da Área de Sines; Plano Geral da Área de Sines; Presidência do Concelho; Lisboa, 1973. 
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originaram-se situações de sobrelotação em construções anexas (feitas nos pátios interiores 

dos quarteirões) à habitação do senhorio. Apesar das melhorias de salubridade 

implementadas, referidas anteriormente, o concelho de Sines ainda contava com cerca de 

880 alojamentos (num universo de 4400 – dados de 1981) sem instalações sanitárias e/ou 

sem infraestruturas urbanas básicas. De maneira a amenizar estas tendências no parque 

habitacional, os Planos de Urbanização (PU) e os programas de apoio à auto-construção 

tiveram um papel muito importante (PDM, 1988: 31, 137-140). A partir do início da década 

80 do século XX até aos dias de hoje, este cenário alterou-se novamente quando deixou de 

haver casos de sobrelotação para casos de fogos vazios, dos quais passaram a servir como 

segunda habitação (PDM (b): 4-17). 

 A rede de água canalizada foi construída em Sines no ano de 1942. Até aqui a água 

utilizada pela população era retirada das fontes e dos poços existentes na vila. Com a 

preocupação em rentabilizar ao máximo a água que se ia buscar, as pessoas tinham por 

hábito tomar banho uma vez por semana e a água da lavagem de mãos servia para utilizar 

variadas vezes, pelas várias pessoas que viviam na mesma casa. A consequência destes 

hábitos de higiene não era a mais favorável visto ter dado origem a alguns casos de 

doenças infecciosas, como foi o caso do tétano (LEAL, 2001: 21, 33-37). A rede de água 

canalizada existente, na década 70 do século XX, acabou por não suportar as exigências 

originadas pelo crescimento populacional da vila (PDM, 1988: 119). De maneira a resolver 

as insuficiências existentes no centro urbano, o Gabinete da Área de Sines expropriou os 

habitantes dos terrenos e construiu a Barragem de Morgavel67 (Anexo 2). Merece relevo o 

contributo desta barragem porque esta foi feita para abastecer não só os aglomerados 

populacionais dos concelhos envolventes como também os complexos portuário e industrial 

de Sines (PDM, 1988: 26-27, 150). A partir de meados da década 80 do século XX, com as 

mudanças que advieram da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia 

(CEE) e das novas legislações a que se tinham de adaptar (controlo dos gases expelidos, 

condições na escolha de localização das áreas industriais, etc.), as preocupações 

ambientais relacionadas com a poluição – com impactes negativos na agricultura, na pesca, 

na qualidade do ar e na saúde pública – ganharam um grande destaque, numa vila de 

carácter industrial como Sines (PDM, 1988: 58, 105-111). 

                                                 

67 Estes ex-proprietários, de terrenos e habitações, foram então morar para um novo bairro que o GAS 
mandou construir, próximo da Central Termoeléctrica, denominado Bairro Novo de Provença Velha. 
Uma povoação de dimensões reduzidas e com uma população maioritariamente idosa, os habitantes 
deste bairro mostram-se, na sua maioria, descontentes com a mudança a que o GAS os sujeitou. 
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 A vila de Sines, no início do século XX, contava com um médico e uma farmácia para 

aproximadamente 4000 habitantes. Na década 20 do século XX, com dois médicos de 

serviço, a vila albergava cerca de 6000 pessoas. Nessa época não existiam, na 

proximidade, serviços hospitalares que prestassem os cuidados necessários aos partos que 

ocorressem. Era então usual recorrer aos serviços da parteira e, por vezes, aos do médico 

nos casos de maior risco (LEAL, 2001: 26-32). Actualmente, o concelho de Sines dispõe de 

um centro de saúde na cidade e uma extensão do mesmo na aldeia de Porto Covo. O 

serviço hospitalar mais próximo entrou em funcionamento em 2004 e situa-se no concelho 

vizinho, Santiago do Cacém, servindo as populações dos concelhos do Litoral Alentejano68. 

Embora os habitantes disponham actualmente de mais e melhores meios de deslocação do 

que antes, as parturientes do concelho de Sines têm de recorrer aos blocos de maternidade 

em Setúbal (118 km) ou, mais próximo, em Beja (88 km). Contudo, a proximidade deste 

hospital (com várias especialidades) conjuntamente com a existência de transporte público 

rodoviário (que passa pelas instalações hospitalares) contribuem para que o doente tenha 

um acompanhamento continuado e evite fazer longas deslocações até outros serviços de 

saúde. 

 As condições de mobilidade e as infraestruturas foram sendo melhoradas ao longo 

das décadas mas foi, essencialmente, com a inauguração do ramal ferroviário (na década 

30 do século XX) – ligando a vila de Sines a Ermidas – que contribuiu para o 

desenvolvimento económico do concelho ao permitir que se transportassem não só 

mercadorias como também passageiros (LEAL, 2001: 29-32). A existência destas 

acessibilidades em Sines – rodoviárias, ferroviárias e marítimas – tornou-se também num 

dos principais motivos de escolha para a instalação dos complexos portuário e industrial, 

tendo sido excluída a hipótese de S. Torpes (a sudeste da vila de Sines) (GAS, 1973: 4, 40-

43). Como havia sido determinada pelo Gabinete da Área de Sines, no Plano Geral, a via-

férrea com sentido norte/sul (que iria fazer a ligação com Espanha) não chegou a ser 

construída e isso, juntamente com outros factos, acabou por afectar o desenvolvimento do 

concelho como estava previsto inicialmente (PDM (c): 69-70). 

                                                 

68 http://www.sines.pt/PT/viver/ambiente/Paginas/default.aspx (consultado a 19 Janeiro de 2011). 



 

 

72 

 

3.4 O urbanismo e a saúde pública em Sines “antes” dos complexos 

portuário e industrial 

 

Figura 36 | Vista aérea da vila de Sines (1940/50). 

Fonte: Fotografia cedida pela Câmara Municipal de Sines. 

 

3.4.1 De 1900 até ao fim da década 60 do século XX 

 Tendo pertencido anteriormente a Santiago do Cacém, o concelho de Sines foi 

reconstituído em 1914. A partir deste acontecimento, o concelho começou a apostar cada 

vez mais no seu desenvolvimento69. Sines permaneceu, até meados do século XX, uma vila 

                                                 

69 Para tal, iniciou-se a plantação de pinhal ao longo das dunas, a oeste da vila, para a sua protecção; as 
melhorias nas duas estradas principais (a de Santiago e a do Cercal); o calcetamento e a colocação de 
iluminação pública com candeeiros a petróleo nas ruas principais; a construção da estrada e dos 
respectivos muros de suporte e a escadaria de acesso à praia Vasco da Gama. 
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piscatória com um porto (que já criava dinamismo na zona) e com vastas áreas rurais 

circundantes. 

3.4.1.1 Actividades profissionais 

 Desde o século XVIII que a população sineense sempre esteve ligada às actividades 

agrícola, marítima e industrial. Quer a agricultura quer a pesca eram ambas de subsistência 

e muitos dos homens repartiam a sua vida entre estas duas actividades. Durante as 

primeiras quatro décadas do século XX, a agricultura foi a actividade que mais rendeu para 

o concelho – com a produção de cereais, cortiça, pecuária, vinho e produtos hortícolas. O 

porto existente já atraía, nas décadas de 30 e 40 do século XX, embarcações francesas 

(conhecidas por “chalupas”) para apanharem lagosta e canoas vindas de Setúbal e do 

Algarve para a pesca da cavala. 

 No século XIX, havia-se instalado na vila a família Pidwell (de origem inglesa) que 

tomou posse da maior parte da área do concelho (entre 8 a 10 mil hectares), na qual fizeram 

várias plantações de cereais, pinhais, vinhas e iniciaram a indústria conserveira de peixe. E 

a indústria corticeira, existente desde o século XIX, desenvolveu-se bastante devido à 

exportação – para a ex-União Soviética e a Europa – e tornou-se na actividade que mais 

postos de trabalho oferecia (cerca de 600). Aqui, o trabalho exigia muito esforço físico e 

muitas horas de laboração, facto que veio a melhorar com o Decreto de 1919 que 

estabeleceu um horário de oito horas (LEAL, 2001: 14-21, 71-84). 

 A agricultura foi, de facto, a actividade económica mais rentável no concelho durante 

as primeiras quatro décadas do século. O desenvolvimento técnico e a modernização na 

agricultura tardaram a chegar, não só a Sines mas a todo o país. Apesar dos lucros que a 

agricultura proporcionava ao concelho, o rendimento de muitas destas famílias não era o 

suficiente para garantir uma alimentação adequada às necessidades dos trabalhadores e ao 

seu agregado familiar. A alimentação pobre que era comum, não só na agricultura mas 

também para quem trabalhava na pesca e na indústria, tornou-se na principal causa da 

doença mais mortífera na época, a tuberculose70 (MS, 2010)71. 

                                                 

70 A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo micróbio denominado “bacilo de Koch”. É uma 
doença contagiosa que se transmite de pessoa para pessoa e que atinge sobretudo os pulmões. Pode 
também atingir outros órgãos e outras partes do corpo como os gânglios, os rins, os ossos, os intestinos 
e as meninges. A transmissão do micróbio da tuberculose processa-se pelo ar, através da respiração, 
que o introduz no organismo. As pessoas com maior vulnerabilidade de contrair esta infecção são os 
idosos, as crianças e as pessoas que estejam debilitadas por outras doenças. Os doentes com 
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 A actividade piscatória em Sines, num relatório feito em 195172, foi considerada o 

primeiro centro de pesca com interesse a sul do rio Sado e onde se produzia “um volume 

considerável de peixe variado e de óptima qualidade”. Contudo, os profissionais desta 

actividade tinham a necessidade de melhores condições de assistência médica e social 

(CMS, 2008: 8-9)73. 

 Em 1960, Sines entrou em declínio com muitas das fábricas já encerradas ou então 

bastante desactualizadas. Entre 1960 e 1970, o turismo ganhou relevo quando a vila se 

estava a transformar num importante centro de veraneio no sul do país. O Guia de Portugal 

(1927)74 salientou a brancura que caracterizava o casario da vila, “totalmente virado para o 

mar”, as esplanadas em “meia-lua” e os bancos públicos onde as pessoas se sentavam e se 

aqueciam ao sol, e a praia (actual Praia Vasco da Gama) “ainda selvagem e um tanto 

áspera” como poucas existiam (figura 37). Cerca de oitocentas a mil pessoas (a maioria da 

região do Alentejo) frequentavam esta praia, no entanto, os acessos existentes 

encontravam-se em mau estado e não havia estabelecimentos hoteleiros para acomodar 

estas pessoas (CMS, 2008: 8-9). Simultaneamente, neste mesmo período, assinalou-se um 

surto de emigração para os grandes centros urbanos e para o estrangeiro, coincidente ao 

nível nacional. 

                                                                                                                                                      

tuberculose devem ser tratados o mais breve possível para que o contágio não prolifere e evitem estar 
em ambientes saturados, pouco arejados e pouco limpos. É uma doença que, se não for prevenida ou 
tratada atempadamente, pode levar à morte. 

 Fonte: 
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+infecciosas/tub
erculose.htm (consultado a 17 Setembro 2010). 

71 MUSEU DE SINES – exposição O Século XX em Sines, uma geografia da memória –, 2010. 
72 LEMOS, João de; Missão de Inquérito rápido às presentes condições da pesca local – 1951 a 1952 

(inédito); 1952. 
73 CÂMARA MUNICIPAL DE SINES – MARTINS, Luís (coordenação); Pescas – a natureza desafiada; 

Câmara Municipal de Sines; Maio de 2008; pp. 8-15. 
74 PROENÇA, Raul e AA.VV; Guia de Portugal, Estremadura, Alentejo, Algarve (volume II); Lisboa: 

Biblioteca Nacional de Lisboa; 1927.  
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Figura 37 | Postal ilustrativo da ocupação pelos banhistas da Praia Vasco da Gama, na década de 60 (?) do 

século XX, intitulado Sines – Praia de Banhos. 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal Arnaldo Soledade, Sines. 

 

3.4.1.2 Condições de habitabilidade 

 Em 1900, as habitações eram maioritariamente térreas, havendo muito poucas com 

primeiro andar. Praticamente todas tinham um quintal onde as pessoas acolhiam os seus 

animais (cavalos, aves, entre outros) e, como era normal para a época, era o local onde os 

membros da família dejectavam. Até à década 20 do século XX, as casas eram construídas 

em taipa (barro batido entre dois taipais) e, a partir deste período, a taipa foi substituída 

pelas construções em cimento. Deste modo, a imagem da vila começou a modificar-se 

devido ao crescimento em altura, pelas transformações de casas em primeiros andares. No 

entanto, apenas um reduzido número de habitações (estima-se que, aproximadamente, uma 

dezena), as das pessoas mais abastadas da vila, tinha casa de banho (LEAL, 2001: 16-21). 

 A oeste da vila – uma zona periférica (neste período), exposta aos ventos 

dominantes e com um extenso areal – viviam as pessoas mais pobres e, todas elas, ligadas 

à actividade marítima (CORREIA, 1996: 103-105)75. Dispostas irregularmente, na primeira 

metade do século, as construções eram simples cabanas feitas com materiais da terra – 

                                                 

75 CORREIA, Paula C.G; Uma Comunidade Piscatória em Sines – o Bairro Marítimo, volume I; dissertação 
de mestrado em Sociologia Aprofundada e Realidade Portuguesa; Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas – Universidade Nova de Lisboa; 1996; pp. 103-153. 
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umas feitas com estorno76 cercadas com canas e outras feitas em madeira e junco. 

Contudo, esta foi a solução encontrada para resolver o problema habitacional dos 

pescadores residentes em Sines. As edificações que ali nasceram foram, na sua grande 

maioria, resultado de auto construção (prática permitida neste período), sem projecto e com 

o apoio directo das autoridades administrativas, nomeadamente da Câmara Municipal, 

mediante a cedência de materiais de construção (DR, Regulamento n.º 198/2008)77. Este 

tipo de ocupação foi crescendo e, já no final da década de 50, contava-se quase uma 

centena. Era a zona de Sines (actual Bairro Marítimo – Anexo 1) onde se vivia com menos 

condições de habitabilidade e onde a exclusão social mais se fazia sentir (devido quer à 

distância que os afastava do núcleo da vila quer por vários complexos relativos à 

indumentária destes habitantes) (CORREIA, 1996: 103-105; LEAL, 2001: 16-21). 

3.4.1.3 Saneamento público 

 A água potável que era consumida na vila provinha das fontes e dos poços 

existentes, isto desde o século XIX até 1940 – ano em que se iniciou a construção do 

depósito da água e os trabalhos de canalização em Sines. Durante este período, a roupa 

era lavada junto à costa ou então nos tanques (para quem tinha poços no quintal) e os 

banhos eram tomados, habitualmente, uma vez por semana em alguidares de zinco. Devido 

à necessidade de aproveitar ao máximo a água disponível – porque tinha de ser 

transportada das fontes/poços ou comprada –, a mesma servia para que várias pessoas 

lavassem as mãos nela. 

 Normalmente as pessoas defecavam em casa, no bacio, e os dejectos acumulados 

eram seguidamente colocados noutro recipiente que, depois de colocado junto à porta da 

rua, era despejado pelas duas carroças que faziam a cobertura à vila, todos os dias de 

manhã. Por motivos de salubridade, a Câmara impediu que as pessoas deitassem as águas 

sujas para a rua e, em caso de desobediência, poderiam ser multadas. No entanto, estas 

águas sujas eram despejadas directamente nas esterqueiras da Câmara ou então em terras 

de cultura. Ou seja, com a precariedade dos processos no tratamento dos dejectos e 

também a inexistência de tratamentos médicos apropriados (como o caso da vacinação, por 

                                                 

76 Planta que se encontra nas dunas (servindo para a sua protecção) e é muito resistente ao vento e à 
salinidade. 

77 DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª série – N.º 73 – 14 de Abril de 2008; Regulamento n.º 198/2008 
Regulamento Municipal de Legalização das Edificações Existentes no Bairro Marítimo. 
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exemplo) algumas pessoas foram afectadas por problemas cutâneos que, segundo o autor, 

resultaram em alguns casos mais graves como o tétano78. 

 Na década 30 do século XX, construíram-se em Sines os Banhos Quentes que, 

através da água salgada, serviam de tratamento para as doenças reumatismais. Essa água 

provinha da praia Vasco da Gama, bombeada e canalizada para o interior das instalações e 

era aquecida numa caldeira através do vapor. As melhorias sentidas por estes doentes eram 

notáveis e, para além disso, estes acabavam por contribuir para a economia da vila porque, 

quem vinha de fora, tinha de permanecer durante uma quinzena ou um mês e muitos deles 

traziam a família que permanecia na vila durante esse período. Mas as instalações ficaram 

completamente destruídas (tal como a empresa de conserva de peixe, instalada na praia) 

com o vendaval ocorrido na década de 40 do século XX e não voltaram a ser reconstruídas 

por falta de incentivo financeiro por parte do Governo, segundo refere o autor (LEAL, 2001: 

21, 33-37). 

3.4.1.4 Serviços médicos 

 Durante a primeira década do século XX, existia na vila somente um médico e uma 

farmácia que se tornava insuficiente dado se tratar de uma população total de 3988 

habitantes (em 1900) que aumentou para 4808 habitantes (em 1911) (dados INE). Na 

segunda década, a vila já contava com mais um médico. Os partos ocorridos nesta época 

eram todos realizados em casa da parturiente, assistidos por uma parteira. Não existiam 

serviços hospitalares para o efeito e o médico era solicitado apenas nos casos que 

exigissem maiores cuidados. No que diz respeito aos serviços farmacêuticos, os 

medicamentos tomados baseavam-se na chamada medicina tradicional, ou seja, usavam-se 

os chás para as dores, os unguentos para as feridas ou dores, entre outros. Na sua grande 

maioria, os medicamentos existentes eram confeccionados na própria farmácia pelos 

almofarizes. 

                                                 

78 De acordo com o médico Pedro Gomes Pereira, o tétano é uma doença aguda cujo agente etiológico é 
o Clostridium tetani, produtor de esporos, que podem permanecer no solo durante meses ou anos. É 
uma doença com distribuição mundial, mais frequente nas regiões rurais, onde há maior contacto com 
os excrementos dos animais, e em países onde a vacinação é inadequada. Não se transmite de pessoa 
para pessoa mas sim por contacto directo com o agente etiológico. Os doentes com tétano podem 
apresentar fracturas, dificuldades ao respirar, hipertensão lábil, taquicardia, arritmias e paragem 
cardíaca súbita. A mortalidade é muito elevada (entre 10 e 80%) e são as crianças e os idosos os 
indivíduos mais vulneráveis a esta situação. A vacinação anti-tetânica é a medida preventiva mais 
eficiente contra esta doença (PEREIRA, 2009). 

 Fonte: PEREIRA, Pedro Gomes; Tétano e Vacinação Anti-tetânica; 2009. Disponível em: 
http://www.saudepublica.web.pt/TrabPedro/TetanoPGP.htm (consultado a 10 Dezembro 2010). 
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 A vila de Sines viu, em 1918, parte da sua população adoecer (havendo casos que 

levavam à morte) devido a um vírus desconhecido que atingia os pulmões e que proveio do 

contacto dos militares com os corpos em decomposição, na primeira Grande Guerra Mundial 

(1914-1918), que tardavam a serem enterrados. Atribuiu-se o nome “pneumónica” 

(pneumonia)79 a esta doença que afectou parte da população e originou o receio de 

contágio. No entanto, a população de Sines estava a aumentar contando com 6000 

habitantes, aproximadamente, na década de 20 (LEAL, 2001: 26-32). 

3.4.1.5 Mobilidade e Acessibilidade 

 Transportes marítimos 

 Segundo refere Lewis Mumford, “o componente dinâmico da cidade, sem o qual ela 

não poderia ter continuado a aumentar em tamanho, alcance e produtividade: trata-se do 

primeiro meio eficiente de transporte em massa, as vias aquáticas. Não foi por acaso que o 

primeiro crescimento das cidades teve lugar em vales de rios (…). O transporte tornou 

possível equilibrar os excedentes e dar acesso a especialidades distantes” (MUMFORD, 

1982: 84). A partir dos finais do século XVIII, situava-se em Sines o principal porto de 

escoamento de produtos (cereais, vinho e carvão) do interior alentejano. Este ganhou ainda 

maior destaque quando as primeiras fábricas de transformação de cortiça se instalaram em 

Sines, no século XIX. Verificou-se então uma forte dinamização entre a cidade e o porto. 

 No início do século XX existia um barco a vapor (produzido através de uma caldeira 

que funcionava a carvão) que servia para transportar mercadorias e passageiros entre 

Lisboa-Algarve-Lisboa. Mas este meio de transporte perdeu procura por parte dos 

passageiros, devido não só ao seu serviço irregular como também à alternativa que o 

comboio passou a ser, a partir de 1936. Igualmente, até esta data, o transporte de cortiça 

manufacturada para Lisboa, Cova da Piedade e Barreiro era feito de barco (movidos à vela 

e posteriormente a motor) (LEAL, 2001: 31). 

                                                 

79 A pneumonia é uma inflamação do parênquima do pulmão produzida por bactérias, sendo 
Streptococcus pneumoniae a mais comum. No contacto com estas bactérias, as pessoas que tenham 
alguma doença e o seu sistema imunitário enfraquecido estão mais facilmente expostas ao 
desenvolvimento de uma pneumonia. Por exemplo, as pessoas que tiveram infecções virais 
recentemente, doenças pulmonares, doenças cardíacas, problemas de deglutição e alcoolismo, 
consumo de drogas e problemas vasculares enfrentam um maior risco de desenvolver pneumonia do 
que a população geral. 

 Fonte: http://www.pneumoniasymptoms.org/ (consultado a 10 Dezembro 2010). 
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 Transportes terrestres 

 Os meios de transporte terrestres em Sines, até ao final da década de 20, resumiam-

se a três “diligências” puxadas por cavalos que ligavam Sines a Ermidas Sado, a Grândola, 

a Alcácer do Sal, ao Poceirão e ao Cercal. Este serviço era prestado com regularidade, 

segundo o autor, mas apenas uma se manteve até 1936 – ano em que foi inaugurado o 

ramal ferroviário de Ermidas Sado-Sines. Estando então em Ermidas Sado, os passageiros 

poderiam a partir daí tomar o comboio com destino para Lisboa, Setúbal ou Algarve. 

 O uso da bicicleta e a deslocação a pé foram os modos de locomoção adoptados 

pela maioria das pessoas – os homens e as mulheres que iam para o trabalho e as crianças 

que iam para a escola. No século XX, os primeiros automóveis apareceram em Sines na 

década de 20 e o primeiro autocarro no início da década de 30, que fazia a ligação de Sines 

a Cacilhas. O transporte das mercadorias manufacturadas (a cortiça e a madeira, por 

exemplo) era feito nos carros puxados por bois ou por burros, isto até à década de 40. Mas 

o meio de transporte terrestre, de passageiros e de mercadorias, que incitou o 

desenvolvimento económico do concelho de Sines foi, sem dúvida, o comboio (LEAL, 2001: 

29-32). 

3.5 O urbanismo e a saúde pública em Sines “com” os complexos 

portuário e industrial 

3.5.1 A eleição de Sines para a implantação dos complexos portuário e 

industrial 

 O ponto de viragem na história de Sines dá-se em 1970 quando se decide construir 

um grande complexo portuário e industrial com o objectivo de tornar Portugal autónomo em 

relação à energia e à transformação de matérias-primas, de modo a ter um papel essencial 

no processo de internacionalização da economia portuguesa. 

 O Projecto de Sines, que foi a primeira tentativa de criar de raiz um pólo industrial em 

Portugal, surgiu do III Plano de Fomento lançado pelo Governo, no período de 1969 a 1973. 

Com este plano projectaram-se novas infraestruturas, novas cidades e parques industriais 

que iriam então contribuir para o desenvolvimento do país. É neste contexto que surge uma 

nova cidade – Santo André –, a 15 km de Sines, construída de raiz de acordo com o modelo 

da “cidade-jardim”, de Ebenezer Howard, para albergar os trabalhadores das fábricas e suas 
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respectivas famílias. Dos 100.000 habitantes, que inicialmente estavam previstos, apenas 

11.000 aqui se fixaram. Segundo o Decreto-Lei que criou o Gabinete do Plano de 

Desenvolvimento da Área de Sines – GAS –, a escolha para a localização desta nova 

cidade é justificada pela “adequada organização desta grande região [Lisboa] num 

verdadeiro sistema urbano (...) será, certamente, facilitada pela criação de uma nova cidade 

num círculo de 100 km ao redor de Lisboa, em zona que não disponha actualmente de 

qualquer núcleo populacional de relevo” (ponto 3 do DL nº 270/71, 19 de Junho). 

 As principais razões que levaram a equipa, liderada pelo Eng. António Martins, a 

preferir Sines, em detrimento de outras hipóteses como os estuários do Tejo e do Sado, 

foram de ordem económica e geográfica, enumerando por exemplo: o inferior custo dos 

terrenos com vista a futuras expropriações; as condições naturais, que iriam permitir o porto 

oceânico receber navios até dois milhões de toneladas; e menores custos das medidas anti-

poluição derivadas da existência de uma circulação oceânica favorável. Com o complexo 

industrial, Sines passou a assumir uma posição destacada face à restante região do 

Alentejo. 

3.5.2 Décadas 70, 80 e 90 do século XX 

3.5.2.1 Actividades profissionais 

 Ao contrário do que ocorria no concelho nas décadas anteriores, as actividades 

agrícola e pesqueira passaram a ser as menos produtivas a partir do início da década 70 do 

século XX, com os complexos portuário e industrial. O sector onde se verificou, de facto, um 

crescimento exponencial foi o secundário, devido à construção do empreendimento. A partir 

de 1972, mais precisamente, os grupos das actividades industriais tenderam a aumentar ao 

invés do que aconteceu com a indústria corticeira que só contava com duas fábricas a 

funcionar (PDM 1988; LEAL, 2001: 78). A necessidade de mais mão-de-obra para a 

construção do empreendimento era evidente, face ao tipo de população que aqui residia. 

Assim, foi necessário ir buscar mais gente que se disponibilizasse a trabalhar na construção 

e grande parte dela não estava qualificada para esse fim. Eram, na sua maioria, imigrantes 

provenientes das ex-colónias e pessoas vindas de outras regiões do país, principalmente de 

Lisboa e de Setúbal que, após a conclusão das obras, deparavam-se com a dificuldade de 

arranjarem emprego nas indústrias locais. 

 Com a construção de um empreendimento como o que iria ser implantado em Sines, 

juntamente com a independência das colónias portuguesas e com o surto migratório daí 
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proveniente, Sines passou a assumir uma posição de destaque em relação a toda a região 

alentejana. Deste modo, a população atraída por esta nova oportunidade era 

maioritariamente jovem e em idade activa, o que conduziu à renovação dos estratos 

demográficos locais. Apesar de tudo isso, um aspecto inconveniente que se verificou foi, 

realmente, o elevado número de trabalhos temporários para os homens (apenas durante as 

obras de construção) e a reduzida oferta de trabalho para as mulheres, dada a sua falta de 

especialização e o seu baixo nível de instrução. 

 Na década 70 do século XX, devido ao empreendimento, o sector secundário 

destacou-se dos restantes, o sector terciário passou para o segundo lugar e o sector 

primário para o último. A partir de 1980, esta ordem dos sectores económicos sofreu 

alterações no sentido de ter passado para o primeiro lugar o sector terciário (graças ao 

desenvolvimento dos serviços registado desde o início de 1970) com 40%, o sector 

secundário passou para segundo lugar (devido às quebras verificadas no ramo da 

construção civil) com 38% e o sector primário manteve-se em último lugar com 22%. As 

percentagens referidas por último encontram-se de acordo com os dados censitários 

publicados em 1981. Não foram encontrados os valores correspondentes aos sectores 

económicos, referidos no início, o que permitiria uma comparação mais objectiva (PDM 

1988; LEAL, 2001: 90). 

 Consoante está mencionado no Plano Director Municipal de Sines (1988), os 

rendimentos familiares aumentaram significativamente graças à oferta de emprego 

proveniente da construção do empreendimento, ou seja, os rendimentos quadruplicaram no 

período entre 1972 e 1976. Apesar de este ser um aspecto muito positivo, para a população 

activa do comércio e dos serviços a existência do empreendimento acarretou também 

alguns inconvenientes no que diz respeito ao aumento do custo de vida (alimentação, 

rendas de habitação, etc.) e à instabilidade do mercado de trabalho (PDM 1988). 

 Com a entrada em funcionamento do complexo industrial, principalmente a refinaria 

(em 1978) que trabalhava continuamente, vieram a verificar-se algumas alterações 

relativamente aos estados de saúde mental e física dos seus operários. Segundo Paulo 

Granjo, as principais características negativas do trabalho, apontadas pelos trabalhadores, 

são nomeadamente: o horário por turnos, o ruído e o contacto com os gases no ar. Estas 

reflectem-se na sua saúde, no sentido de provocarem um desregulamento na alimentação e 

no sono, e de provocarem stress e desgaste (GRANJO, 2004: 44-54). Com o 25 de Abril de 

1974, os trabalhadores passaram a criar mais iniciativas de cooperação – como por 
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exemplo, a formação de várias cooperativas, não só em Sines mas em todo o país – com o 

intuito de conseguirem alcançar uma maior estabilidade no mercado de trabalho e uma 

melhoria no nível de vida, tanto para si como para os respectivos agregados familiares 

(LEAL, 2001: 109). 

3.5.2.2 Condições de habitabilidade 

 No decorrer das décadas anteriores e devido à aposta do poder central no concelho 

de Sines para a implementação dos complexos portuário e industrial, a qualidade das 

habitações existentes melhoraram no que diz respeito à “fraca expressão numérica dos 

alojamentos com deficientes condições de habitabilidade” e, por isso, a situação habitacional 

do concelho era de “nível satisfatório se comparada com a situação a nível nacional”, de 

acordo com o Plano Director Municipal. Um outro contributo favorável para que este 

resultado fosse possível foi a expansão das redes de infraestruturas implantadas na vila 

capazes de suportar as necessidades da população existente (PDM, 1988: 31, 137). No 

entanto, o surto migratório da década 70 do século XX, fez com que se originassem casos 

de sobrelotação na vila e, consequentemente, situações habitacionais de degradação e/ou 

com falta de salubridade. De acordo com o total de alojamentos existentes no concelho, 

aproximadamente 4400 (dados de 1981, INE), viviam em habitações sobrelotadas 10% das 

famílias e o número de alojamentos vagos era apenas de 0,7% - encontrando-se com falta 

de condições de habitabilidade ou com um elevado grau de degradação –, 3% dos 

alojamentos eram precários com algumas situações de emergência e, apesar das melhorias 

implementadas, ainda se verificavam em cerca de 20% dos alojamentos a inexistência de 

instalações sanitárias e/ou de infraestruturas urbanas básicas (PDM, 1988: 137-140). 

 Durante a construção dos complexos portuário e industrial, essencialmente nas 

décadas de 70 e 80 do século XX, os alojamentos com maiores carências eram os que 

estavam ocupados pelos seus trabalhadores temporários e respectivas famílias como 

também pelos imigrantes, ou seja, no fundo era a parte da população com menores 

recursos financeiros que vivia nestas condições. Contudo, de maneira a tornar esta 

realidade urbana mais aprazível, a administração local juntamente com outras entidades 

nacionais (Fundo de Fomento da Habitação (FFH), entre outras) promoveram programas de 

apoio à auto-construção tal como outros programas e planos de urbanização (PU) com a 

finalidade de renovar as áreas mais antigas e/ou degradadas do concelho de Sines (PDM, 

1988: 31, 137-140). 



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

83 

 

 A partir de 1981 até 2001, as dinâmicas do parque habitacional e das famílias (tanto 

ao nível nacional como ao nível da região do Alentejo) alteraram-se, ou seja, até 1981 a 

sobrelotação foi o resultado de uma situação na qual o número de alojamentos era 

ligeiramente superior ao total de famílias e que, a partir de 1981, o número de fogos superou 

largamente o número de famílias residentes. Tendencialmente, o Alentejo Litoral – tal como 

o Algarve – foi uma região que apresentou preços elevados e uma taxa de crescimento 

muito dinâmica entre 2001 e 2007, resultado da forte procura de uma segunda habitação e 

pelo cariz turístico próprio da região (PDM (b): 4-17). 

3.5.2.3 Saneamento público 

 Considere-se o facto de a população residente na vila de Sines ter duplicado entre os 

anos 1970 e 1981, reflexo do poder de atracção no concelho durante este período. Com a 

evolução demográfica ocorrida foi nos centros urbanos e, particularmente, em Sines onde se 

sentiram as consequências negativas destes acréscimos populacionais (PDM, 1988: 119). 

 As redes de infraestruturas (água, esgotos domésticos e pluviais, energia eléctrica) 

que serviam a vila eram consideradas suficientes para as necessidades que existiam e, na 

sua maioria, não apresentavam qualquer problema técnico que impedisse o seu reforço e 

expansão (PDM, 1988: 31). No entanto, tal como já foi referido no ponto anterior (condições 

de habitabilidade), contavam-se cerca de 20% dos alojamentos (880, dum total de 4400 

aproximadamente, segundo os dados estatísticos de 1981) existentes no concelho que não 

estavam servidos por instalações sanitárias e/ou por infraestruturas básicas (PDM, 1988: 

137). 

 O abastecimento de água no concelho estava repartido em duas áreas distintas, ou 

seja, havia a área de influência do Gabinete da Área de Sines (GAS) e havia a restante área 

do concelho. A água da área sob jurisdição do GAS era captada através de furos, da 

barragem de Morgavel e do rio Sado (tomada de água através de um adutor ligado à 

barragem). Merece um especial destaque o papel da barragem de Morgavel na área 

concelhia pois esta foi construída para abastecer todas as unidades industriais do complexo 

e o porto tal como, pela existência de um reservatório, os aglomerados de Sines e dos 

concelhos adjacentes. Todas as águas residuais e pluviais eram conduzidas e tratadas na 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e os efluentes líquidos que resultavam 

deste processo eram lançados ao mar através de um exutor submarino. Apenas a vila de 

Sines e a aldeia de Porto Covo dispunham destas condições de serviços se se comparar 

com a restante área concelhia (PDM, 1988: 26-27, 150). Todas as outras pequenas 
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povoações e novas unidades industriais e portuárias, pertencentes à área do GAS que não 

fossem abastecidas ou que não tivessem as infraestruturas com qualidade, foram 

consideradas pelo mesmo no “Plano Intercalar de Consolidação 1984/1946” (PIC). Com 

base nos aspectos abordados nesse documento, foram traçadas no Plano Director 

Municipal de Sines (1988) as principais propostas de desenvolvimento para este campo 

temático (PDM 1988, pp. 140-142). 

 Com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, a ratificação de 

Portugal à Convenção de Paris e a legislação80 portuguesa vigente neste período o controlo 

da poluição em Sines passou a ser preponderante na tomada de decisões dada a índole 

industrial desta vila. Por esta razão, o problema da protecção ambiental81 ganhou uma maior 

consideração pela população no sentido em que os pescadores/agricultores, por exemplo, 

reconheciam a ameaça proveniente das indústrias para as suas explorações agrícolas e 

para a pesca pela poluição do ar e das linhas de água, tal como se aplicava também para as 

actividades turísticas dependentes da qualidade das áreas balneares. Principalmente para 

este último aspecto referido, a presença do Porto de Sines82 que recebia parte do esgoto da 

vila e a carga poluente derivada do petróleo (hidrocarbonetos), dos subprodutos da pesca, 

dos objectos sólidos e dos óleos eram prejudiciais não só para o meio ambiente, para o 

turismo como também para a própria Saúde Pública (PDM, 1988: 58, 105-111). 

3.5.2.4 Serviços médicos 

 É precisamente a partir da década de 70 do século XX que o sector dos serviços em 

Sines se começou a desenvolver (LEAL, 2001: 90). Apesar de, num modo geral, a vila 

possuir uma longa cobertura em termos de equipamentos colectivos é, precisamente, no 

âmbito da Saúde que se registam as maiores necessidades (PDM, 1988: 31). Em Maio de 

1998, milhares de pessoas protestaram a exigirem mais médicos e que fosse construído um 

hospital com bloco de maternidade no concelho (LEAL, 2001: 111). No concelho, 
                                                 
80 Entre outras, destacam-se as importantes para a actividade industrial – DL n.º 488/85, de 25 de 

Novembro e o DL n.º 216/85, de 28 de Junho – e para a poluição – Lei de Bases do Ambiente n.º 11/87, 
de 7 de Abril (PDM 1988, p. 105). 

81 Como servem de exemplo os vários protestos relacionados com a localização da Central Termoeléctrica 
(EDP), a primeira “Greve Verde” (15 de Junho de 1982) que se realizou no país foi em Sines e o 
projecto GISA (Gestão Integrada da Saúde e do Ambiente) – em curso, este é o projecto, de momento, 
mais focado na dinâmica ambiente/saúde – são provas que justificam Sines ser um concelho com 
“particulares desafios ambientais” (PDM 1988, pp. 105-111; 
http://www.sines.pt/PT/viver/ambiente/Paginas/default.aspx, consultado a 19 de Janeiro de 2011). 

82 O Porto de Sines com águas pouco agitadas, conforme vem designado no PDM, acaba por contrariar 
uma das principais razões de escolha do Governo ao considerar que Sines tinha águas muito agitadas, 
sendo esse precisamente um aspecto favorável ao combate da poluição gerada pela indústria. 
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actualmente, existe uma unidade pública de saúde – o Centro de Saúde de Sines, com uma 

extensão em Porto Covo – e duas farmácias – uma em cada freguesia – sendo o hospital 

mais próximo o do Litoral Alentejano situado a 16 km de Sines. Este está em funcionamento 

desde 2004 e serve as populações dos cinco concelhos desta sub-região – Santiago do 

Cacém, Sines, Grândola, Odemira e Alcácer do Sal83. Apesar da construção do Hospital do 

Litoral Alentejano ter vindo contribuir para uma maior e mais fácil acessibilidade às diversas 

especialidades médicas e permitir que a população dos concelhos tivesse uma possibilidade 

mais vasta de usufruir de um acompanhamento continuado. Facto é que o bloco de 

maternidade não foi considerado para se construir. 

 

Figura 38 | Evolução do total de partos, com parturiente residente no concelho de Sines. 

Fonte: Dados INE. 

 

 No gráfico (figura 38) que mostra a evolução dos partos ocorridos – com a 

parturiente residente no concelho de Sines (desde 1960 até 1997) –, denota-se que o 

                                                 

83 Fonte: http://www.sines.pt/PT/Viver/Saude/Paginas/default.aspx (consultado a 19 Janeiro 2011). 
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número total de partos havidos no hospital aumentou enquanto o dos havidos no domicílio 

diminuiu, principalmente a partir da década 70 do século XX. Embora a tendência geral dos 

valores seja irregular, podem-se verificar três períodos para análise. 

 No primeiro, de 1960 a 1971, o número total de partos ocorridos tendeu a diminuir. A 

procura pelos serviços hospitalares oscilou ao longo destes anos mas, de um modo geral, 

tal como a procura pelos serviços da parteira para efectuar o parto no domicílio que tendeu 

a diminuir. Ainda que tenha havido quase sempre uma preferência em recorrer aos 

hospitais, o número de partos no domicílio também estava próximo deste. Os valores mais 

elevados dos partos ocorridos no domicílio foram nos anos de 1960 e em 1971 com 0,095 

(95 partos, num total de 149) e com 0,075 (75 partos), respectivamente. Neste último ano, o 

número de partos havidos quer no domicílio quer em meio hospitalar foi idêntico, numa 

média de 0,073 em cada local. 

 No segundo, de 1972 a 1979, o total de partos tendeu a aumentar. Foi a partir de 

1972 que a procura pelos serviços hospitalares, para realizar o parto, aumentou 

significativamente. Ao contrário, o número de partos havidos no domicílio tendeu a diminuir, 

a partir do mesmo ano. O valor mais elevado dos partos ocorridos no domicílio foi no ano de 

1974 com 0,047 (47 partos, num total de 190) enquanto o valor mais elevado que se 

registou nos partos em meio hospitalar foi no ano de 1978 com 0,195 (195 partos, num total 

de 228). Verifica-se, deste modo, que o número de partos havidos em meio hospitalar veio a 

aproximar-se, cada vez mais, do número total de partos no geral reflectindo, assim, o 

desenvolvimento por que a vila estava a passar neste período. Ou seja, por haver também 

mais e melhores condições de acessibilidade e de mobilidade, as parturientes do concelho 

de Sines começaram a recorrer aos cuidados hospitalares ao invés de ser no domicílio com 

uma parteira. Esta mudança de cuidados prestados também se reflectiu na diminuição do 

número de fetos-mortos. 

 No terceiro, de 1980 a 1996, o número total de partos diminuiu significativamente. No 

decorrer dos anos, verificou-se que o número de partos ocorridos em meio hospitalar 

tenderam a aproximar-se cada vez mais do número total (115 partos num total de 117) 

enquanto o número de partos havidos no domicílio continuou a decrescer, tendo mesmo 

atingido os seus valores mais baixos de sempre. Embora a tendência do número total de 

partos tenha sido para decrescer, em 1980 atingiu-se o valor mais elevado do gráfico com 

0,272 (272 partos no total). 
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 As parturientes tinham (e continuam a ter) de se deslocar até ao Hospital de São 

Bernardo, em Setúbal, que fica a 118 km de distância (figura 39), ou então ao Hospital José 

Joaquim Fernandes, em Beja, a 88 km. 

 

Figura 39 | Área geográfica de influência do Hospital de São Bernardo (Setúbal), com as distâncias das sedes de 

concelho abrangidas com a cidade de Setúbal. O concelho de Sines está a 118 km de distância. 

Fonte: Serviço de Pediatria do Hospital de São Bernardo, Setúbal; Acta Pediátrica Portuguesa 0873-9781/07/38-

1/18; Parto sem assistência na área do Hospital de São Bernardo (Setúbal); 2007; p. 19. 

 

3.5.2.5 Mobilidade e Acessibilidade 

 Na escolha de Sines para que aí se construísse um pólo industrial, a consideração 

pelas acessibilidades já existentes e pela proximidade a uma aglomeração de cariz urbano 

fez com que se tivesse optado por Sines e não por São Torpes (GAS, 1973: 4, 40-43). 

 A estrutura rodoviária que servia o concelho de Sines na década 70 do século XX, 

traçada pelo Gabinete da Área de Sines, é a que se mantém na actualidade. No que diz 

respeito às acessibilidades externas, a ligação leste/oeste é feita pelo eixo principal (EN 

261-3/IP8) que serve de suporte para as actividades industriais do concelho porque o liga à 

capital dos país e às restantes de distrito (através do itinerário IP 8/IC 33/AE 2) e à sede do 

concelho vizinho, Santiago do Cacém (através do IP 8/EN 120/ EN 261-3). No sentido 
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norte/sul, o eixo (a norte, EN 261-5, e a sul, EN 120/IC 4) ganha um papel fundamental ao 

ligar os principais pólos turísticos do Litoral Alentejano (Tróia/Porto Covo/Vila Nova de 

Milfontes/Zambujeira do Mar) e chegar até à Costa Vicentina e ao Algarve. Quanto às 

acessibilidades internas, a estrutura rodoviária é composta por várias estradas municipais, 

caminhos municipais e por outras vias não classificadas que interligam Sines, Porto Covo, 

ZILS (Zona Industrial e Logística de Sines) e aglomerados rurais. 

 O ramal ferroviário Ermidas/Sines, inaugurado em 1943 – ainda em funcionamento 

mas apenas para transporte de mercadorias –, tal como as restantes infraestruturas 

rodoviárias, mencionadas anteriormente, foram cruciais para que se escoassem as 

matérias-primas vindas do porto para os seus vários destinos. Deste modo, os custos para o 

arranque da construção dos complexos portuário e industrial tornaram-se mais reduzidos 

porque não precisavam de construir novas infraestruturas (GAS, 1973: 40-43). Mas o facto 

da linha ferroviária norte/sul (que iria ligar a Espanha) definida pelo GAS não ter sido feita 

contribuiu para que o empreendimento não se desenvolvesse tanto como havia sido 

planeado. De acordo com o previsto, o Plano Director Municipal de Sines (em revisão, até à 

data deste trabalho) aponta para o desenvolvimento de um eixo ferroviário para mercadorias 

que irá fazer a ligação do porto de Sines (e o de Algeciras, em Espanha) com o centro da 

Europa, através da ligação à linha de alta velocidade Lisboa/Madrid (PDM (a): 69-70). 

 A rede ciclável de Sines foi concebida com base na aptidão ciclável do território e na 

rede viária existente. A inclinação é, naturalmente, a principal condicionante para os 

utilizadores de bicicleta mas, no caso de Sines, a cidade é percorrível facilmente para a 

maioria dos ciclistas porque não tem declives muito acentuados, exceptuando-se a zona da 

encosta para quem vier da baía e entrar na cidade. Um dos aspectos negativos mais 

apontados é a exposição ao vento, principalmente os ventos dominantes do quadrante 

noroeste e sudoeste. No entanto, o Plano Director Municipal (em revisão) procura encontrar 

solução a este problema. E isso passa por minimizar a exposição aos ventos dominantes 

através da colocação de espécies arbóreas e/ou pequenos taludes de maneira a criar uma 

barreira de protecção para os ciclistas. Bem como o próprio desenho urbano, ou seja, a 

disposição e orientação dos edifícios e das vias de circulação podem influenciar, positiva ou 

negativamente, o conforto do ciclista no seu percurso. Outros aspectos mencionados foram: 

a velocidade do trânsito automóvel; a falta de locais assinalados para a circulação de 

bicicletas; e as irregularidades no pavimento. A opção por este meio de locomoção é, no 

entanto, ainda muito reduzida apesar de quem o adopta circular de um modo relativamente 
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responsável e conscientes dos perigos que lhe estão expostos no cruzamento com os 

automóveis na cidade (PDM (a): 71-84). 

3.6  Plano Geral da Área de Sines 

 Para o projecto original da área industrial era necessário expropriar mais de 40.000 

hectares (figura 40) mas apenas metade foram utilizados para a construção do porto de 

Sines e das áreas industriais. Devido às expropriações, levadas a cabo pelo Gabinete da 

Área de Sines, e à atracção urbana, as áreas rurais começaram a perder população. As 

terras deixaram de ter os donos que a tratavam e as casas não resistiram aos anos que 

passaram. Contudo, houve casos de excepção visto que alguns proprietários levaram o 

processo para tribunal (procedimento muito raro) e conseguiram reaver as propriedades, 

outros tentaram negociar com o Gabinete da Área de Sines e chegaram a um acordo de 

arrendamento anual de maneira a não perderem por completo as terras, mas tendo em 

conta a vasta área rural expropriada pelo Gabinete da Área de Sines estas excepções não 

têm relevância na conservação do território. 

 

Figura 40 | Zona de actuação directa do Gabinete da Área de Sines – Planta a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei 270/71, de 19 de Junho. 
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Fonte: Decreto-Lei 270/71, de 19 de Junho. 

 

 

Figura 41 | Empreendimento de Sines segundo o planeado pelo Gabinete da Área de Sines e realidade do 

mesmo ao fim de 35 anos. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=352034&page=21 (consultado a 12 Junho 2010). 

 

 Após alguns anos do empreendimento de Sines entrar em funcionamento, as 

projecções tidas no início do projecto acabaram por sofrer profundas alterações. De acordo 

com o Projecto de Sines (figura 41), a indústria pesada antes programada veio a ocupar 

uma área mais reduzida. A linha ferroviária (a tracejado preto) – Norte/Sul – que iria ligar a 

Espanha nunca chegou a ser feita. Para as alterações que se assistiram contribuíram 

essencialmente: a crise do petróleo – em 1973, com a guerra do Yom Kippur –; a recessão 

económica; as inovações tecnológicas; as dificuldades de acesso às matérias-primas das 

ex-colónias africanas, tornadas independentes desde 1975; e a reabertura do Canal de 
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Suez (figura 42), acentuando o problema porque tornou obsoletos os grandes petroleiros 

que o complexo de Sines estava preparado para receber. 

 

 

Figura 42 | Rotas Marítimas do Porto de Sines e do Canal de Suez (sem escala). 

Fonte: http://santoandre.blogspot.com/2006/07/1.html (consultado a 03.07.2010). 
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4 A avaliação dos impactes do Urbanismo na Saúde Pública 

 O crescente interesse e importância relacionados com as questões do ambiente, da 

saúde, da qualidade de vida e da sustentabilidade deve-se principalmente, segundo Helena 

Nogueira, quer à percepção dos impactes negativos da acção do Homem (ou da falta dela) 

no ambiente quer ao reflexo que um ambiente debilitado tem sobre a perda de saúde e 

qualidade de vida das populações. Com o aumento da população nas cidades e a crescente 

urbanização daí resultante, o significado do “lugar” ganhou um maior relevo no sentido de 

não ser visto apenas como um suporte para as acções humanas mas também como a 

própria consequência e essência destas. Contrariamente à ideia das cidades terem um 

papel fundamental à melhoria da qualidade de vida e saúde da população, elas também 

acabam por sujeitar a saúde dessas pessoas a novos riscos. Foi comprovado, 

cientificamente, que os habitantes de áreas urbanas com maiores carências, segregadas e 

afastadas das oportunidades quotidianas (vantajosas para a saúde) apresentam um perfil 

menos saudável (NOGUEIRA, 2008: 7)84. 

 Com o aparecimento do conceito “desenvolvimento sustentável”, na década 80 do 

século XX, os países industrializados passaram a ter uma maior preocupação no que diz 

respeito à preservação ambiental e à gestão racional dos recursos naturais. Contudo, nos 

dias que correm, as alterações climáticas e o aumento das emissões de gases de estufa 

fazem com que o próprio conceito de sustentabilidade seja posto em causa, sempre que as 

acções do homem impliquem um maior consumo de recursos naturais e de energia (PDM 

(b): 12)85. 

 De modo a mitigar os problemas urbanos contemporâneos, principalmente os que 

têm impactes nos recursos naturais, na qualidade de vida e na saúde das populações, 

criaram-se várias iniciativas com o objectivo de se colmatarem os aspectos negativos das 

cidades e de se promoverem melhores condições de saúde para a sua população. Como 

exemplo disso salienta-se a criação do movimento “Cidades Saudáveis” (healthy cities), pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Existem de facto evidências de que as condições e 

os processos ambientais influenciam os riscos de morbilidade e de mortalidade. O termo 

Environome, ainda sem tradução oficial conhecida em português, é um conceito que surge 

                                                 

84 Revista Estudos Demográficos n.º 43, 1º semestre 2008, artigo de Helena Nogueira, pp. 7- 15. 
85 Revisão do Plano Director Municipal de Sines – Caracterização e Diagnóstico: Vol. 4, Estudos de 

Caracterização; pp. 10-13. 
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do estudo da influência do ambiente na expressão dos genes, ou seja, são factores 

ambientais que interferem nos diferentes casos como, por exemplo, com o envelhecimento e 

com o cancro86. 

 Os factores de risco mais comuns para o cancro, ao nível mundial, são: o 

envelhecimento; o consumo de tabaco; o consumo de álcool; a luz solar; a radiação 

ionizante; determinados químicos e outras substâncias; vírus e bactérias; determinadas 

hormonas; uma dieta pobre, a falta de actividade física ou o excesso de peso. Estes são os 

principais factores de risco que poderão dar origem aos vários tipos de cancro mas, muitos 

deles, podem ser evitados ao contrário de outros que não o podem ser, como por exemplo a 

hereditariedade87. 

 Foi feito um estudo ao nível da Área Metropolitana de Lisboa, em 2007, pelas 

características provenientes da sua intensa e continuada urbanização, de modo a entender 

as possíveis consequências na saúde individual e colectiva. Dos resultados que se 

obtiveram, concluiu-se que a promoção da saúde da população passa também pela 

promoção da coesão social e territorial, ou seja: intensificar e diversificar os usos de solo; 

promover a criação de equipamentos, infra-estruturas e serviços (públicos e privados); 

reduzir as distâncias entre a residência, os locais de lazer e o trabalho – melhorando assim 

a mobilidade e as oportunidades de habitação, emprego e interacção social; integrar lugares 

e indivíduos no território metropolitano, entendido como um espaço físico e social coeso 

capaz de promover contactos e interacções sociais que se tornam fundamentais para o 

sentimentos de comunidade, pertença e identidade; e (re)qualificar os territórios, reforçando 

as suas centralidades de modo a torná-los inclusivos. A acessibilidade aos transportes 

públicos e o uso do transporte privado revelam um impacte significativo no estado de saúde 

da população. Ou seja, existe uma maior probabilidade do estado de saúde  piorar para os 

residentes das áreas com menor acessibilidade ao transporte público e maior dependência 

do transporte privado em aproximadamente 9% (NOGUEIRA, 2008: 14-15). 

 Os problemas respiratórios estão muito associados à poluição do ar. De acordo com 

a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a asma é uma doença que afecta cerca de 150 

milhões de pessoas, de todas as idades, no mundo. Calcula-se que em Portugal 600.000 

pessoas, aproximadamente, estejam afectadas, das quais 11% são crianças e 5% são 

                                                 

86  http://cienciactiva.wordpress.com/2009/06/ (consultado a 15 Setembro 2010). 
87 http://www.ligacontracancro.pt/gca/index.php?id=10 (consultado 19 Janeiro 2011). 
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adultos.88 Existem substâncias que não causam a doença mas que a agravam. Disso 

servem de exemplo o fumo do tabaco e a poluição do ambiente exterior ou no interior dos 

edifícios. Os efeitos patológicos provenientes dos poluentes atmosféricos sobre a saúde das 

populações reflectem-se, segundo A. Teles de Araújo: no aumento da mortalidade cardio-

respiratória; no aumento da utilização dos serviços de saúde; no aumento da incidência de 

sintomas e doenças respiratórias; no aumento da frequência de complicações asmáticas; na 

diminuição dos parâmetros da função respiratória; e na inflamação pulmonar e detioração 

dos mecanismos de defesa89. 

 A relação entre os espaços verdes e a prática da actividade física (e respectivos 

impactes na saúde pública) é, de facto, uma temática ainda incerta para alguns autores. A 

disponibilidade de espaços verdes próximos das zonas residenciais pode, certamente, 

influenciar a sua utilização por parte da população, no entanto, por si só, não determinam o 

estado de saúde da mesma. A existência de espaços verdes na cidade pode revelar-se um 

factor fundamental para a melhoria da qualidade de vida no sentido de proporcionar zonas 

ao ar livre para a prática de exercício físico, para caminhar e até para relaxar. De acordo 

com um estudo90 realizado na cidade da Amadora – Área Metropolitana de Lisboa – 

concluiu-se que factores tais como: a acessibilidade aos espaços verdes; os equipamentos 

de desporto e recreio aí existentes; a estética e a manutenção; a existência de sinaléctica e 

de iluminação adequadas; influenciam fortemente a utilização das zonas verdes dessa 

cidade. No entanto, a percepção da segurança nesses locais foi vista como um factor 

imprescindível para que as pessoas os frequentem ou não. João Vasconcelos e Rute Vieira 

analisaram o conforto bioclimático da cidade da Amadora e verificaram que as áreas 

urbanas com maior densidade e com pouca vegetação foram as que apresentaram valores 

de desconforto mais elevados. O contributo dos espaços verdes para a moderação da 

temperatura no ambiente urbano foi relevante neste caso, tendo-se destacado 

                                                 

88 http://www.sppneumologia.pt/textos/?imc=51n76n (consultado a 12 Setembro 2010). 
89 ARAÚJO, A. Teles de; Qualidade do Ar e Saúde; Observatório Nacional das Doenças Respiratórias; 

Junho 2007. 

 Disponível em: 

http://www.gulbenkian.pt/media/files/fundacao/programas/programa_ambiente/pdf/qualidade_arte_saud
e45530337.pdf (consultado a 9 Julho 2010). 

90 O projecto “Planeamento Urbano Saudável. Desenvolvimento e aplicação de um modelo ao caso da 
Amadora” (POCTI/GEO/45730/2002), apoiado financeiramente pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, foi um trabalho colectivo com o qual se pretendeu perceber os impactes provocados pelas 
mutações que o desenho urbano teve nas pessoas que aqui moram, trabalham ou visitam. 
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favoravelmente os espaços com uma cobertura arbórea mais abrangente (SANTANA, 

NOGUEIRA, SANTOS, R. & COSTA, C; 2007: 219-235). 

 A poluição do ambiente exterior é, de acordo com Claude Allégre, causada pelas 

substâncias tóxicas existentes no ar provenientes dos transportes, das actividades 

industriais, das actividades domésticas e do aquecimento. Os principais poluentes 

atmosféricos, segundo o autor, são o ozono, o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, o 

monóxido de carbono, o chumbo e as partículas em suspensão que, no seu conjunto, 

acabam por agravar a qualidade do ar e, consequentemente, os casos de asma. O dióxido 

de carbono, o tetraetilchumbo, os hidrocarbonetos e o monóxido de carbono provêm, quase 

na totalidade, do automóvel que, independentemente de ter o motor a funcionar a diesel ou 

a gasolina, são gases que contribuem negativamente para a poluição da atmosfera urbana e 

que são nocivos para a saúde da população. Do mesmo modo que a presença de partículas 

suspensas no ar se revela uma ameaça à qualidade do ar. No ar do campo, a densidade 

dos aerossóis (partículas sólidas suspensas no ar) é de 50 microgramas por metro cúbico. 

No das cidades a sua densidade é de mil a dez mil vezes mais, sendo então medida em 

miligramas por metro cúbico. Segundo refere o autor, as partículas superiores a 30 mícrons 

(milésimas de milímetro) ficam retidas nos vários filtros que se encontram perto dos orifícios 

de absorção (nariz, traqueia) enquanto as outras partículas inferiores são absorvidas pelos 

pulmões (obstruindo os bronquíolos e irritando as paredes) que, quando são carbonatadas, 

podem provocar cancro (ALLÉGRE, s.d: 167-168)91. 

  De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), existem 

várias metodologias inovadoras que permitem avaliar o impacte de vários sectores na saúde 

das populações. Uma delas é a Avaliação do Impacte na Saúde (AIS) – health impact 

assessment/HIA – que é “uma combinação de procedimentos, métodos e instrumentos, 

pelos quais uma política, programa ou projecto, do sector público ou privado, pode ser 

julgado em termos dos seus potenciais efeitos na saúde da população, bem como quanto à 

distribuição desses efeitos na mesma população (consenso de Gothenburg)”. Um dos vários 

exemplos de aplicação desta metodologia é a avaliação do impacte de uma proposta de 

sistemas de trânsito público nos níveis de actividade física. Ou seja, a maior utilização dos 

transportes públicos, ao invés do automóvel privado, contribuiu para que a inactividade física 

da população fosse atenuada e que se adoptassem estilos de vida mais activos. Outro 
                                                 

91 ALLÉGRE, Claude; Ecologia das cidades, ecologia dos campos; Colecção: Perspectivas Ecológicas – 
Instituto Piaget, Lisboa; s.d. (original Écologie des villes, écologie des champs; Libraire Arthéme Fayard; 
1993); p. 167-179. 
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desses exemplos foi a avaliação do impacte que um maior número de espaços verdes 

(juntos aos locais mais frequentados) provocou na saúde das pessoas. De facto, esta é uma 

metodologia que se pode revelar essencial na monitorização e avaliação dos impactes das 

propostas de intervenção. No caso nacional, esta metodologia ainda não é uma realidade 

muito presente92.  

 A Organização Mundial de Saúde estima que em 2020 os problemas de saúde 

mental serão a terceira principal causa de deficiência das populações93. Segundo a 

psiquiatra Maria A. Frasquilho94, o “estilo de vida” influencia 70% todas as doenças – físicas 

e mentais –, e o “ambiente” 25%. Para esta autora, “saúde mental” considera-se o 

“funcionamento satisfatório da pessoa, adequado ao contexto sociocultural de inserção, 

adequada percepção e compreensão da realidade, bem como um sentimento de bem-estar 

e uma vivência emocional gratificante, com capacidade de comunicar eficazmente e 

actualizar continuamente o seu potencial humano exercendo a cidadania com sucesso” 

(FRASQUILHO, 2009). 

 Uma estimativa feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para o 

aumento significativo do número de casos oncológicos, nas próximas duas décadas em todo 

o mundo. No caso nacional, estima-se que o cancro vá matar mais de 32 mil portugueses 

por ano – um aumento na ordem dos 34,5% até 2030. Estas estimativas feitas pela OMS 

basearam-se essencialmente nas projecções demográficas. Assim, consideraram que serão 

os países onde a esperança de vida é mais elevada e onde existem mais idosos que haverá 

mais casos de cancro. O aumento que está previsto para Portugal advém principalmente do 

envelhecimento da população, segundo Jorge Espírito Santo, presidente do Colégio de 

Oncologia da Ordem dos Médicos. O aumento do número de casos será, aproximadamente 

de 12,7% na população abaixo dos 65 anos e de 40% nos mais idosos. Este crescimento do 

número de casos oncológicos também se deve aos diferentes estilos de vida adoptados, 

essencialmente o consumo de tabaco ou o aumento da obesidade. Os cinco cancros mais 

frequentes verificados em Portugal são o colo-rectal, da mama, da próstata, dos pulmões e 

do estômago. O primeiro é o que regista um maior número de casos embora o dos pulmões 

                                                 

92 
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/PSDC/AreasTrabalho/AvaliacaoImpacteSaude/
Paginas/inicial.aspx (consultado a 16 Novembro 2010). 

93 http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_EXR_02.1.pdf (consultado a 27 Setembro 2010). 
94 FRASQUILHO, Maria Antónia ; GUERREIRO, Diogo; Stress, depressão e suicídio: gestão de problemas 

de saúde em meio escolar. Lisboa, Coisas de Ler, 2009. 
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seja o mais mortal. Segundo os especialistas da OMS, nos próximos vinte anos a 

mortalidade devido a estes tumores vai continuar a aumentar (Diário de Notícias, notícia por 

Patrícia Jesus, 4 Junho 2010)95. O cancro do cólon e/ou do recto, comummente designado 

‘cancro colo-rectal’, é um dos mais comuns nos homens (como o cancro da pele, da próstata 

e do pulmão) e nas mulheres (como o cancro da pele, do pulmão e da mama)96. 

 A Direcção-Geral de Saúde (DGS), segundo o descrito nas prioridades do Plano 

Nacional de Saúde 2004/2010, pretende finalizar em cada região de saúde a Rede de 

Referenciação Hospitalar Oncológica de modo a melhorar o acesso e a qualidade dos 

cuidados de saúde oncológicos. Deste modo, as desigualdades no acesso ao diagnóstico e 

nos cuidados necessários deverão ser, progressivamente, atenuadas97. 

 

4.1 A avaliação dos impactes do urbanismo na saúde pública em Sines 

A cidade que vem 
Chegaram as máquinas para talhar a cidade que vem 

das águas cresce a obra do homem, ouve-se um lento grito d`espuma e suor 
na memória ficaram os sinais dos bosques ceifados, as dunas desfeitas e algumas 

casas abandonadas 
estenderam-se tubos prateados, onde escorre o negro líquido 

levantaram-se imensas chaminés, serpenteiam auto-estradas na paisagem 
irreconhecível do teu rosto 

(…) 
estremecem-me nas mãos os insectos cortantes do medo, em meu peito doído 

ergue-se esta raiva dos mares-de-leva 
Al Berto 

MAR-DE-LEVA 

(sete textos dedicados à vila de Sines), 197698 

                                                 

95 Fonte: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1585293 (consultado a 19 Janeiro 2011). 
96 Fonte: http://www.ligacontracancro.pt/gca/index.php?id=17 (consultado a 19 Janeiro 2011). 
97 Fonte: http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/vol2_224.html (consultado a 19 Janeiro 2011). 
98 PEREIRA, Ricardo Estevam (concepção) e AA.VV; Ler a Paisagem – Um passeio por Sines, 

guiado pelos seus escritores; Câmara Municipal de Sines; 2008; p. 48. 
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Figura 43 | Galp Energia, Refinaria de Sines (fotografia de Sofia Costa), 2008. 

Fonte: PEREIRA, Ricardo Estevam (concepção) e AA.VV; Ler a Paisagem – Um passeio por Sines, guiado pelos 

seus escritores; Câmara Municipal de Sines; 2008; p. 49. 

 Ao eleger, na década 60 do século XX, o concelho de Sines como o ponto 

estratégico mais favorável à implantação dos complexos portuário e industrial (figura 44), de 

modo a que o país se tornasse autónomo em relação à energia e à transformação de 

matérias-primas, fez com que se originassem grandes mudanças neste território e no modo 

de vida dos seus habitantes. Naturalmente, a um processo de industrialização e a todas as 

mudanças que isso implicava, resultaram aspectos positivos e negativos com impacte na 

saúde pública. 
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Figura 44 | Imagem aérea com a localização do núcleo urbano (Sines) (1), das zonas industriais (2) da ZILS (3) e 

da zona portuária (4). 

Fonte: Google Earth (consultado a 25 Junho 2010). 

 

 Sines, ao ter alcançado uma posição de destaque associada ao crescimento 

económico e ao desenvolvimento industrial, tornou-se num pólo de atracção para quem 

procurava trabalho e melhores condições de vida. Para além das ofertas de trabalho no 

ramo da construção terem aumentado significativamente, os rendimentos dos trabalhadores 

(ligados à construção e à indústria) também melhoraram (PDM, 1988; LEAL, 2001: 90). 

Estes aspectos positivos são prova de que a industrialização favoreceu o crescimento de 

Sines pois, segundo Simões, a presença de indústria numa cidade atrai ainda mais capital, 

mão-de-obra e serviços de apoio que contribuem para o seu desenvolvimento (SIMÕES, 

1989: 48). Os impactes negativos do urbanismo na Saúde Pública em Sines, conforme o 

descrito no relatório do Plano Director Municipal de Sines de 1988, derivam principalmente 

da existência de “efluentes gasosos, líquidos e sólidos”, provenientes dos complexos 
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portuário e industrial, que se reflectem negativamente nos equilíbrios naturais e na 

actividade e saúde humanas (PDM, 1988: 20). De modo a aprofundar o conhecimento 

destas consequências que advieram dos complexos portuário e industrial na saúde da 

população, recorreu-se a uma metodologia de investigação que consistiu na realização de 

entrevistas e inquéritos. 

 As entrevistas dirigiram-se a pessoas que passaram pelo processo de expropriações 

do Gabinete da Área de Sines e tiveram como principal objectivo conhecer as opiniões 

individuais quanto às mudanças com que tiveram de se confrontar a partir daí. Entrevistou-

se um grupo de oito expropriados – contactados com o apoio de Francisco Rodrigues, 

durante os meses de Maio e Junho de 2010. Seleccionaram-se os casos que tardaram a ser 

resolvidos, ou os que ainda estão por resolver, de modo a entender a particularidade de 

cada um e a conseguir enunciar os principais impactes que o processo de expropriações do 

GAS provocou nas pessoas abrangidas. A estrutura da entrevista organizou-se sob os 

seguintes pontos: nome do(a) entrevistado(a); localização e área do terreno expropriado; 

valor oferecido pelo GAS; composição do terreno; situação actual; e queixa(s) principal(is) 

acerca do processo de expropriação. 

 O primeiro entrevistado, Casimiro Batista, foi expropriado do seu terreno com 19 

hectares nas Afeiteiras. O valor que o Gabinete da Área de Sines lhe ofereceu pelo terreno 

foi de trezentos contos. O caso do Casimiro foi mais um daqueles em que as pessoas 

permaneceram na propriedade expropriada, tendo que, para isso, pagar uma renda ao 

Ministério das Finanças. A renda deste terreno era paga mensalmente e tinha o valor fixo de 

cinco contos. No ano 2000, Casimiro decidiu tentar comprar a sua propriedade (entretanto 

na posse da Câmara Municipal de Sines, devido à extinção do GAS em 1998) mas apenas 

lhe foram vendidos 13 hectares, aproximadamente, dos 19 hectares iniciais. Actualmente, a 

sua compra já está efectuada mas aponta o facto de não conhecer os novos limites da 

propriedade, pois pretendia vedá-la. 

 O segundo e o terceiro entrevistados, Edmundo e Justina, foram expropriados em 

1975. Foram-lhes oferecidos cinquenta contos, aproximadamente, pela habitação, e mil e 

oitenta contos por tudo – habitação e propriedade com 29,5 hectares. No entanto, à 

semelhança do caso do Casimiro, o casal permaneceu na propriedade ficando a pagar uma 

renda anual de seis contos. Segundo a explicação dada por Justina, o GAS expropriou as 

pessoas dos terrenos sem sequer permitir que houvesse negociações, ou seja, elas teriam 

de aceitar a proposta que lhes era apresentada senão teriam de ir a tribunal. E era-lhes logo 
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explicado que esta não seria a melhor decisão a tomar pois, casos como estes, não 

conseguiriam ganhar aos interesses de utilidade pública que o GAS apresentava. 

Actualmente, com um novo contrato de arrendamento, passaram a pagar seis contos e 

setecentos e cinquenta escudos por ano, em vez dos seis contos e cento e cinquenta 

escudos iniciais. Ao fim de trinta e cinco anos a viver sob o regime de arrendamento na ‘sua’ 

propriedade, Edmundo quer reaver a posse da mesma mas não lhe é concedida a venda. 

Ele ressalta o facto de os advogados “não andarem com isto para a frente”. Na opinião de 

Justina, o governo não geriu bem estas expropriações porque não precisavam de tanta área 

para aquilo que vieram a construir. Sente muita raiva quando se fala nas expropriações. 

Derrubaram-se outras casas (próximas da sua), poços e muitas árvores, no tempo do GAS, 

e Justina acha que, se tal não tivesse sucedido, poderia ter-se desenvolvido ali uma aldeia e 

as famílias não se tivessem acabado por se separar. A realidade é que as pessoas tiveram 

de se ir embora, uns para os bairros em Sines (construídos de raiz para os albergar) e 

outros para Santiago do Cacém, Relvas e Setúbal. É notório o sentimento de descrença, em 

Edmundo e Justina, quando se fala em ver o seu caso resolvido, o que corresponderia 

poder comprar a propriedade. Na opinião de Justina, a saúde em Sines já não é a mesma 

porque há cada vez mais problemas oncológicos e muitas doenças, não hereditárias, que 

foram aparecendo nos últimos anos. De acordo com a sua justificação para o aumento de 

problemas oncológicos, os trabalhadores da petroquímica são os mais afectados, por causa 

do contacto próximo com o enxofre, tal como “muita gente nova aparece com estes 

problemas de saúde”. 

 A quarta entrevistada, Maria da Conceição, conta que foi o seu pai a ser expropriado 

pelo GAS, em 1974, da sua propriedade com 15 hectares – com vinha, eucaliptos e um 

poço. Neste caso, os expropriados mudaram de local de residência para a aldeia de Giz, 

próxima da Aldeia de Santo André. O GAS ofereceu seiscentos contos por tudo 

(propriedade e habitação) quando, para os proprietários, valia mais que o dobro porque 

tinham sido feitas melhorias na casa e investido nos eucaliptos, e estes aspectos não 

estavam a ser considerados pelo GAS. Actualmente, neste terreno está construído o Bairro 

do Horizonte. Embora seja do interesse de Maria da Conceição comprar a parte do terreno 

que a Câmara se dispõe a vender (por vinte e cinco mil euros) não tem possibilidades 

económicas para poder pagar a quantia. Na opinião dela, o sistema de expropriações do 

GAS baseava-se na expressão “eu quero, eu posso, eu mando” e que as decisões do 

tribunal estavam sempre a favor deles e não das pessoas expropriadas. Explica que, em 

1972, as pessoas começaram a receber os avisos de expropriação mas estas “não queriam 
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saber. Queimavam as cartas”. Conta que os primeiros expropriados a recusar a “venda 

amigável” dos terrenos eram postos em tribunal para que os seguintes se sentissem 

intimidados pelo poder do GAS e aceitassem a proposta apresentada. Mas as pessoas 

irritavam-se porque achavam que os terrenos valiam mais do que o valor oferecido pelo 

GAS. Apesar do descontentamento por não ter permanecido no local onde nasceu, Maria da 

Conceição aponta um aspecto positivo que é o bom serviço de transportes públicos, para 

Sines e Santiago do Cacém, que lhe permite ter uma maior mobilidade e poder ir ao hospital 

(Hospital do Litoral Alentejano) – para fazer exames, análises e visitas – sem ter que 

depender de outra pessoa. 

 A quinta entrevistada, Fernanda Gamito, conta que foi o seu pai, José Nicolau, a ser 

expropriado pelo GAS, em 1974. Fernanda pretendia comprar o terreno expropriado (perto 

da aldeia de Giz), com 40 hectares, mas tal não lhe é permitido porque, actualmente, este 

pertence à Direcção-Geral das Florestas e está inserido numa importante mancha verde. 

José Nicolau recebeu a carta com o aviso do GAS de que o seu terreno estava incluído nas 

áreas a expropriar (Anexo 1). Compraram-lhe o terreno por mil quinhentos e sessenta 

contos e, como conta Fernanda, disseram-lhe que teria de aceitar a oferta do GAS porque 

se recorresse a tribunal seria pior para ele. Recorda como o pai ficou bastante transtornado 

com esta situação, tendo em conta a sua idade (60 anos) e a dificuldade que iria ter em 

adaptar-se à mudança de vida que lhe estava a ser imposta. Após a extinção do GAS, 

Fernanda recorreu a vários tribunais com o seu caso mas perdeu em todas essas tentativas. 

E conclui a dizer que a maioria das pessoas expropriadas, que conhece, tem vontade de 

comprar as terras mas acontece que, em algumas situações, estas não estão à venda ou 

pedem valores considerados demasiado elevados para essas pessoas. Tendo em conta que 

muitos dos terrenos foram deixados ao abandono e as construções acabaram por ruir, 

muitos dos expropriados sentem revolta com esta situação. Fernanda diz que “eles não 

querem aquilo para nada. É um desgoverno. Podiam vender aquilo à gente e deixavam-nos 

tratar daquilo”. 

 O sexto entrevistado, Francisco da Serrada, foi expropriado em meados de 1975/76 

de um terreno com 40 hectares, sito na Courela do Açude da Cascalheirinha. Foram-lhe 

explicados o projecto e os objectivos do empreendimento, quando falaram com ele por 

causa da expropriação a que estava sujeito. O GAS ofereceu-lhe mil e seiscentos contos 

pelo terreno. Francisco decidiu pagar uma renda anual, desde então, para poder continuar a 

ir lá plantar. O terreno fica a cerca de 3 km do local onde vive actualmente, por isso o 

impacte da mudança de residência não foi pior. Contudo, o corte da principal fonte de 
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rendimento que era o cultivo de arroz foi o mais grave, conta Francisco, porque passou a ser 

proibido este tipo de cultura (e a do tomate também) por causa do mosquito e das químicas 

que se utilizavam. Diz que “nas terras do gabinete não se podia cultivar arroz”. Francisco 

não chegou a recorrer ao tribunal com o seu caso. Não acredita que vão resolver alguma 

coisa porque o seu terreno situa-se numa área protegida. 

 O sétimo entrevistado, Francisco Rodrigues, conta ter sido o seu pai quem foi 

expropriado pelo GAS, em 1974. A herdade A-da-Velha, com 33,5 hectares de montado de 

sobro, eucaliptal e olival, pertencia à sua família há três gerações. É notória a sua revolta 

com esta situação que dura há 35 anos. Não entende a necessidade que o GAS teve ao 

expropriar terras para os lados da serra do Cercal e questiona “para quê? Também queriam 

levar para lá os petroleiros? Então para uma estrada ou um caminho-de-ferro é preciso 

expropriarem a serra? É um desgoverno. Para as terras estarem agora todas abandonadas. 

Mas pronto, é o país que temos”, justifica. Francisco Rodrigues lembra-se como famílias 

inteiras tiveram de abandonar, de um momento para o outro, tudo o que tinham. Mas a sua 

revolta aumenta quando vê que os terrenos, pertencentes à Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais e às câmaras de Sines e de Santiago do Cacém, ao abandono. E enaltece o facto 

de os únicos terrenos que estão a ser lavrados serem aqueles que tinham sido expropriados 

e arrendados aos antigos proprietários. 

 A oitava entrevistada, Maria Baia Baia, foi expropriada pelo GAS dos seus terrenos 

em Lameira (12 hectares) – onde actualmente se situa a ZIL – e em Chãos (30 hectares, 

com três cerrados e duas vinhas). Eram terrenos que haviam sido herdados da sua família. 

O GAS ofereceu-lhe a quantia de dois mil contos em troca mas recorreu a tribunal. Para 

utilidade pública, expropriaram-lhe um terreno para fazer o Liceu (Al Berto) e a Escola 

Básica de Sines, ao pé da floresta. Queixa-se da ZIL porque não usaram os armazéns para 

utilidade pública, como lhe haviam dito, mas sim para habitação. Apenas conseguiu ficar 

com uma parcela (perdeu três) na Costa do Norte. Acabou por gastar mais com o advogado, 

com os tribunais e “em dores de cabeça” do que o dinheiro que recebeu pelas terras. 

 Resumidamente, chega-se à conclusão de que o processo de expropriações, levado 

a cabo pelo Gabinete da Área de Sines, nas décadas 70 e 80 do século XX, afectou não só 

as famílias expropriadas como também o estado da própria paisagem. Estas pessoas viram-

se forçadas a aceitar as condições impostas pelo GAS o que, para elas, isso equivalia à 

privação de usufruto e de cultivo dos seus terrenos. O resultado do processo de 

expropriações, numa área tão vasta como foi, em conjunto com aquilo que se concretizou do 
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Projecto de Sines reflecte-se fortemente na imagem das terras abandonadas e que 

necessitam de manutenção. Verifica-se que ainda está presente um sentimento de grande 

revolta nestas pessoas, face ao que tinham e ao que é agora a realidade, como também a 

descrença em conseguirem um dia ver o seu caso resolvido. 

 O inquérito aplicado neste trabalho focou-se no caso particular do Bairro Novo da 

Provença Velha – a sul da Central Termoeléctrica de Sines – que foi feito de raiz para 

albergar os expropriados dos terrenos onde seria construída a Barragem de Morgavel 

(figuras 45 e 46). O facto deste bairro se localizar tão próximo da Central Termoeléctrica 

despertou interesse em conhecer a opinião dos seus habitantes quanto ao que é viver junto 

a uma zona industrial desta dimensão. 

 

Figura 45 | Imagem aérea com a localização do Bairro Novo da Provença Velha, a sul da Central Termoeléctrica 

de Sines (sem escala). 

Fonte: Google Earth (consultado a 25 Junho 2010). 
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Figura 46 | Vista panorâmica da Central Termoeléctrica de Sines (fotografia de Carla Pires), 2010. 

 

 O inquérito que se aplicou no Bairro Novo da Provença Velha (Anexo 2) baseou-se, 

em parte, no inquérito construído para o Projecto Sinesbioar – da responsabilidade da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Alentejo (CCDR – Alentejo). Por 

se verificar que teria maior relevância para este trabalho, decidiu-se utilizar apenas a parte 

do inquérito onde se pretende conhecer a imagem que os inquiridos têm sobre a presença 

industrial na região. Como tal, recorreu-se a um conjunto de perguntas específicas sobre os 

factores ambientais (ar, água, solo, alimentação) e sobre os estados de conhecimento dos 

habitantes relativamente aos níveis de poluição com que se vivem diariamente. As 

respostas ao inquérito foram recolhidas através de entrevistas pessoais e directas, na área 

de residência dos inquiridos, no período entre as doze e as dezasseis horas dos dias 15 e 

23 de Outubro de 2010 (RF inquérito Sinesbioar, 2004: 4-6)99. Analisaram-se as formas 

como o estado de saúde da população poderá estar a ser afectado pela poluição (derivada 

da presença industrial) bem como quais as entidades com maior responsabilidade na 

prevenção destes possíveis efeitos. O inquérito divide-se em quatro partes: dados pessoais; 

preocupação com os impactes da poluição industrial; prevenção e responsabilidade; e a 

construção social da poluição do ar. 

                                                 

99 NAVE, Joaquim Gil (coord.); FONSECA, Susana; Relatório Final do inquérito Sinesbioar; Sinesbioar; 
Maio 2004; pp. 4-108. Disponível em: http://gismapas.ccdr-a.gov.pt/sinesbioar/inquerito/RelInq.pdf 
(consultado a 2 Outubro 2010). 
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 Na primeira parte, pretendeu-se que os dados recolhidos aos inquiridos não 

revelassem a sua identidade. Verificou-se que todos os inquiridos estavam a residir no 

bairro porque tinham sido expropriados pelo Gabinete da Área de Sines. Nenhum deles se 

mudou para este local por outra razão. De um total de trinta e cinco a quarenta habitantes, 

aproximadamente, inquiriram-se sete residentes no bairro com idades compreendidas entre 

os 60 e os 80 anos. Não foi possível recolher a opinião de residentes com idade inferior às 

referidas – o que complementaria os resultados do inquérito com uma visão diferente, 

possivelmente – o que demonstra que a população deste bairro é envelhecida. 

 

Respostas bastante pouco nada

Inquirido 1 0 0 1
Inquirido 2 0 0 1
Inquirido 3 0 0 1
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 1 0 0

Total 4 0 3
% 57% 0% 43%  

Tabela 2 | Grau de preocupação dos inquiridos com os impactes da presença industrial. 

 

 Quanto ao grau de preocupação que os residentes disseram ter com os impactes 

negativos provenientes da presença industrial (próxima da sua área de residência), 

verificou-se que as opiniões divergem – 57% dos inquiridos referiram que se preocupam 

bastante com esta situação100, enquanto os restantes 43% disseram não haver motivo para 

tal. 

 

                                                 

100 Um dos inquiridos preocupados com a situação disse que, embora as condições habitacionais do novo 
bairro sejam melhores que aquelas em que viviam, o mau cheiro no ar é muito intenso aqui. 
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Respostas saúde poluição acidentes receio
geral

futuro outras
razões

Inquirido 1 0 0 0 0 0 0
Inquirido 2 0 0 0 0 0 0
Inquirido 3 0 0 0 0 0 0
Inquirido 4 1 1 0 0 0 0
Inquirido 5 1 1 0 0 0 0
Inquirido 6 1 1 0 0 0 0
Inquirido 7 0 1 0 0 0 0

Total 3 4 0 0 0 0
% 43% 57% 0% 0% 0% 0%  

Tabela 3 | Justificações apresentadas pelos inquiridos que estão preocupados com a presença industrial. 

 

 As principais justificações dadas pelos inquiridos que se mostraram preocupados 

com a presença industrial foram a saúde, com 43%, e a poluição, com 57%. Nenhuma das 

outras opções foi referida pelos inquiridos como motivo de preocupação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 | Justificações apresentadas pelos inquiridos que não estão preocupados com a presença industrial. 

 

 Os inquiridos que disseram não estarem preocupados é por não terem medo nem 

verem problemas – com 43% de respostas – na localização do bairro próximo da indústria. 

Destes 43%, apenas uma pessoa disse confiar no sistema. Houve 29% dos inquiridos que 

justificaram o facto de não estarem preocupados com a situação porque acreditam que 

existam regiões piores, no país, que Sines e também porque não sentem que nada poderão 

fazer para evitar a presença industrial. 

Respostas
não tem medo/

não vê 
problema

confiança
no

sistema

há 
regiões
piores

não pensa 
sobre isso/

nada pode fazer

outras 
razões

Inquirido 1 1 0 1 1 0
Inquirido 2 1 0 1 1 0
Inquirido 3 1 1 0 0 0
Inquirido 4 0 0 0 0 0
Inquirido 5 0 0 0 0 0
Inquirido 6 0 0 0 0 0
Inquirido 7 0 0 0 0 0

Total 3 1 2 2 0
% 43% 14% 29% 29% 0%
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Respostas
acidente
industrial

poluição
do ar

descargas e
emissões 
acidentais

poluição
da água

poluição
do mar

poluição
do solo

outra
situação ns/nr

Inquirido 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Inquirido 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Inquirido 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Inquirido 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Inquirido 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Inquirido 6 1 1 0 0 0 0 1 0
Inquirido 7 1 1 0 0 0 0 0 0

Total 6 7 1 2 0 0 1 0
% 86% 100% 14% 29% 0% 0% 14% 0%  

Tabela 5 | Situações negativas, provenientes das indústrias, que mais preocupam os inquiridos. 

 

 Quando se pediu aos inquiridos para que enunciassem as situações/acidentes 

provenientes da presença industrial que mais temiam, a sua opinião foi praticamente 

consensual. Os impactes negativos causados no meio ambiente foram enunciados por todos 

os inquiridos, em que a poluição do ar é a que mais preocupa as pessoas e, a seguir, é a 

poluição da água, com 29%. A outra situação mais referida é o receio de que possa ocorrer 

um acidente industrial (explosão e/ou incêndio) próximo das suas habitações. Houve ainda 

um dos inquiridos que referiu outra situação, o problema do ruído proveniente da Central 

Termoeléctrica vir a provocar-lhe algum problema de saúde no futuro. 

 

Respostas sim não ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 0 1 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 0 1 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 0 0 0

Total 4 2 0
% 57% 29% 0%  

Tabela 6 | Consideração sobre os efeitos negativos da presença industrial na saúde dos inquiridos e suas 

famílias. 
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 Em relação aos impactes negativos provocados pela presença industrial na saúde da 

pessoa inquirida e da respectiva família, 57% afirmaram estar a ser afectados enquanto 

29% negaram esses possíveis efeitos. 

Respostas
ar/

respiração
alimentos
da terra

água da
rede 

pública

água
dos 

poços

água
do mar

peixe,
moluscos,

etc.

carne
(galinhas,

vacas,
porcos)

outra
situação ns/nr

Inquirido 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inquirido 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inquirido 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inquirido 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Inquirido 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Inquirido 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Inquirido 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 5 3 1 0 0 0 0 0 0
% 71% 43% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

Tabela 7 | Principais reflexos dos impactes negativos industriais na saúde dos inquiridos. 

 De acordo com a opinião de 71% das pessoas inquiridas, é na qualidade do ar e na 

respiração que mais sentem esses impactes negativos. Cerca de 43% dos inquiridos 

acreditam que a qualidade dos alimentos produzidos na terra (vegetais, fruta, cereais, 

legumes) tenha sido também afectada (secam com mais facilidade) devido à poluição do ar, 

mas não consideram que seja caso para impedir o seu consumo. 

 

 

Resp.

doenças
ou dificul-

dades
respira-
tórias

alergias

proble-
mas
de

cancro

dores
de

cabeça

proble-
mas

diges-
tivos

proble-
mas

reprodu-
tivos

proble-
mas
de

fígado

stress

altera-
ções
gené-
ticas

outras
conse-

quências
ns/nr

Inq. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inq. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inq. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inq. 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Inq. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inq. 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inq. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2

% 57% 29% 14% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 29%
 

Tabela 8 | Possíveis consequências futuras (advenientes da poluição industrial) na saúde dos inquiridos.  
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 Para 57% dos inquiridos, os principais problemas de saúde que poderão derivar da 

poluição industrial estão relacionados, principalmente, com as doenças respiratórias. Em 

relação a alergias provenientes do contacto com a poluição, 29% das pessoas acharam que 

seria uma dessas possíveis consequências. Apenas 14% apontaram a possibilidade da 

ocorrência de doenças oncológicas e outros 14% os problemas de stress. Houve 29% dos 

inquiridos que referiu não saber responder a esta questão. 

 

Resp.

melhor
acesso

aos
cuidados
de saúde

melhorar 
sistemas
de contro-

lo de 
poluição

respon-
sabilidade

das
empresas

maior
fiscali-

zação das 
emissões 

das 
empresas

rastreios
sobre a

saúde das 
popula-
ções

fechar as 
indústrias 
que não

cumprem a
legislação

placares
com

informa-
ção contí-
nua sobre
a poluição

outra
situa-
ção

ns/nr

Inq. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inq. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inq. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inq. 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Inq. 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Inq. 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Inq. 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 1 1 2 0 0 0 0 2 2

% 14% 14% 29% 0% 0% 0% 0% 29% 29%
 

Tabela 9 | Principais aspectos de prevenção, dos efeitos negativos da poluição industrial, apontados pelos 

inquiridos. 

 

 Quando se perguntou o que achavam que deveria ser feito para prevenir esses 

possíveis impactes negativos na saúde, 14% responderam que os acessos aos cuidados de 

saúde deveriam ser melhorados e outros 14% acharam que seriam os sistemas de controlo 

da poluição por melhorar. Foram referidas acções alternativas, por 29% dos inquiridos, às 

que lhes haviam sido apresentadas. Entre as quais, foi sugerido que o carvão (armazenado 

a céu aberto) da Central Termoeléctrica, ao ser mexido, deveria ser regado para não 

levantar nuvens de pó porque, desta forma, não iria poluir tanto o ar que respiram. Para o 

outro inquirido, a sua opinião é que o bairro deveria ter sido feito noutro lugar – e não ali tão 

próximo da Central – para evitar o contacto constante com aquele ar. Quanto a quem os 

inquiridos achavam ter maior responsabilidade na prevenção dos efeitos da poluição 

industrial, 29% referiram ser das empresas. Houve 29% que referiram não saber responder 

à questão. 
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 De modo a clarificar a percepção que estes habitantes tinham acerca dos riscos da 

poluição do ar, com origem industrial, a quarta e última parte do inquérito apresentava um 

conjunto de dez frases específicas em que o inquirido tinha de assinalar o seu grau de 

concordância ou discordância. Entre as quais abordaram-se: a dispersão dos poluentes 

devido à posição geográfica da zona industrial; a visibilidade/invisibilidade dos sinais da 

poluição do ar (fumos, cheiros); e a forma como os inquiridos lidam com estes factores e os 

associam a possíveis fontes poluidoras. 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 0 1 0
Inquirido 2 0 1 0
Inquirido 3 1 0 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 0 0 1

Total 4 2 1
% 57% 29% 14%  

Tabela 10 | Grau de concordância sobre a influência favorável dos ventos dominantes no desvio da poluição do 

ar. 

 Da amostra, 57% concordaram que a poluição do ar na região não se revela um 

problema importante graças aos ventos dominantes que a levam para longe da sua área de 

residência. Um dos inquiridos referiu que em Sonega (localidade a sudeste do Bairro Novo 

da Provença Velha) se deve sentir mais a poluição do que ali graças à altura elevada das 

chaminés da Central que desviam os fumos para longe. 29% discordaram com esta 

afirmação e 14% não souberam responder à questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 0 1 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 0 0 1

Total 5 1 1
% 71% 14% 14%  
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Tabela 11 | Grau de concordância sobre os efeitos dos sinais invisíveis (fumos) no ar (a). 

 Para 71% dos inquiridos, o facto de não verem o fumo a sair das chaminés da 

Central Termoeléctrica é um motivo para se sentirem mais descansados porque, desta 

forma, pensam que não estão a ser tão afectados pela poluição. 14% dos inquiridos 

discordaram e os outros 14% não souberam responder à questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 0 1 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 0 1 0
Inquirido 7 0 1 0

Total 4 3 0
% 57% 43% 0%  

Tabela 12 | Grau de concordância sobre os efeitos dos sinais invisíveis (fumos) no ar (b). 

 

 No que diz respeito ao receio que os inquiridos mostraram em relação à poluição que 

não se consegue ver (a olho nu), as opiniões dadas foram divergentes. Para 57%, esta 

situação causava-lhes realmente algum receio pois, como alguns se justificaram, acham que 

este tipo de poluição é a pior. No entanto, 43% discordaram com a questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 0 0 1
Inquirido 4 0 0 1
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 0 0 1

Total 4 0 3
% 57% 0% 43%  

Tabela 13 | Grau de concordância sobre o contributo positivo das melhorias tecnológicas introduzidas nas 

indústrias. 
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 Relativamente à percepção que os inquiridos revelaram ter sobre as melhorias 

tecnológicas introduzidas nas empresas, de modo a minimizar a poluição proveniente das 

indústrias, 57% concordaram que estas dificilmente iriam ser suficientes para combater a 

poluição que se foi acumulando ao longo das últimas décadas e que, deste modo, os 

continuará a afectar. 43% não souberam responder a esta questão. 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 1 0 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 0 0 1
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 0 0 1

Total 5 0 2
% 71% 0% 29%  

Tabela 14 | Grau de concordância sobre os efeitos dos sinais invisíveis (cheiros) no ar. 

 

 Para 71% dos inquiridos é a presença do mau cheiro, proveniente das indústrias, que 

mais os preocupa. Como tal, se este chegasse a desaparecer, uma grande parte das suas 

preocupações (relacionadas com a poluição do ar) deixariam de existir. 29% dos inquiridos 

não souberam responder a esta questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 1 0 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 0 0 1
Inquirido 6 0 0 1
Inquirido 7 0 0 1

Total 4 0 3
% 57% 0% 43%  

Tabela 15 | Grau de concordância sobre o cumprimento da legislação. 

 No que diz respeito aos limites impostos pela legislação vigente, em relação às 

emissões dos poluentes industriais, 57% dos inquiridos concordaram que se estas estiverem 
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dentro dos valores permitidos não terão com que se preocupar. 43% dos inquiridos não 

souberam responder a esta questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 1 0 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 0 0 1

Total 6 0 1
% 86% 0% 14%  

Tabela 16 | Grau de concordância sobre os efeitos que a intensidade do mau cheiro representa. 

 

 Para 86% dos inquiridos, o mau cheiro que se sente no ar revelou-se um factor que 

lhes permite saber quando é que a poluição está mais intensa. 14% dos inquiridos não 

souberam responder a esta questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 0 1 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 1 0 0
Inquirido 7 1 0 0

Total 6 1 0
% 86% 14% 0%  

Tabela 17 | Grau de concordância sobre os prejuízos da poluição do ar na qualidade das culturas. 

 

 Quanto ao impacte negativo que a poluição do ar tem na qualidade das culturas de 

legumes e frutas, na região, 86% dos inquiridos concordaram com o facto de terem ficado 

afectados. 14% disseram discordar com esta questão, tendo referido que seria através das 
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chuvas ácidas (resultantes da poluição do ar) que a qualidade da terra era mais prejudicada, 

embora não fosse motivo para deixar de continuar a cultivar. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 1 0 0
Inquirido 4 1 0 0
Inquirido 5 1 0 0
Inquirido 6 0 0 1
Inquirido 7 0 0 1

Total 5 0 2
% 71% 0% 29%  

Tabela 18 | Grau de concordância sobre a boa qualidade ambiental da região. 

 

 Para 71% dos inquiridos, esta região tem uma qualidade ambiental mais favorável 

em comparação com as regiões de Lisboa e Setúbal. 29% dos inquiridos não souberam 

responder a esta questão. 

 

Respostas concorda discorda ns/nr

Inquirido 1 1 0 0
Inquirido 2 1 0 0
Inquirido 3 1 0 0
Inquirido 4 0 0 1
Inquirido 5 0 1 0
Inquirido 6 0 1 0
Inquirido 7 0 1 0

Total 3 3 1
% 43% 43% 14%  

Tabela 19 | Grau de concordância sobre as descargas ilegais estarem relacionadas com a intensidade do mau 

cheiro à noite. 

 

 Para 43% dos inquiridos, a presença de maus cheiros muito intensos à noite 

corresponde a descargas ilegais por parte das empresas. No entanto, outros 43% 
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mostraram discordar com esta afirmação, pois não sentem grandes diferenças entre a 

intensidade do cheiro de dia e de noite, e 14% não souberam responder a esta questão. 

 De uma maneira geral, a imagem que os inquiridos do Bairro Novo da Provença 

Velha desenvolveram em relação à presença industrial no seu quotidiano está marcada por 

alguma desconfiança e receio, que se expressaram nas respostas pouco positivas sobre os 

verdadeiros impactes da poluição industrial na sua saúde. 

 Sines, ao ter passado de uma realidade fortemente agrícola e piscatória para uma 

industrial e portuária, deparou-se, naturalmente, com novas dinâmicas económicas e 

profissionais. Para conhecer melhor as principais características do trabalho e que efeitos 

implicam na saúde dos operários, serão analisados de seguida alguns dos resultados 

obtidos por Paulo Granjo, num trabalho de investigação sobre a refinaria de Sines. 

 

 

Figura 47 | Grau de avaliação do impacte do trabalho por turnos. 

Fonte: GRANJO, Paulo; Trabalhamos sobre um barril de pólvora – Homens e perigo na refinaria de Sines; 

Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Lisboa; Junho de 2004; 

p. 288. 

 

 Quando os trabalhadores da refinaria tiveram de responder em que medida o 

trabalho por turnos interfere na sua vida, a maioria destacou as dificuldades que sentem ao 

dormir e as alterações na sua vida social (figuras 47 e 48). Para Granjo, os impactes 

negativos do trabalho por turnos sobre a saúde seriam atenuados caso o horário do turno de 

trabalho fosse estabilizado. Ou seja, seria preferível que os operários trabalhassem sempre 

no horário da noite, por exemplo, e não nos três diferentes – manhã, tarde e noite – porque 
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quando se estão a adaptar (por volta da terceira noite) à hora de dormir é altura de estes 

mudarem para o turno da manhã. Quem trabalha por turnos e está exposto a condições de 

trabalho como estas, o desregulamento no período de sono poderá interferir também com o 

próprio sistema de funcionamento, se assim se pode chamar, da família dentro de casa. Ou 

seja, no período do dia em que o trabalhador está a dormir, para recuperar do turno da 

noite, a sua família terá que ter o cuidado para não criar um ambiente que vá interferir com o 

descanso deste. Para além do sono, também a própria alimentação fica desregulada por 

haver a mesma dificuldade de adaptação aos diferentes horários (GRANJO, 2004: 92-96). 

 

Figura 48 | Avaliação do impacte do trabalho por turnos (em percentagem). 

Fonte: GRANJO, Paulo; Trabalhamos sobre um barril de pólvora – Homens e perigo na refinaria de Sines; 

Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Lisboa; Junho de 2004; 

p. 287. 

 

 Este tipo de regime de horário apresenta sistematicamente um impacte negativo a 

dois níveis. O primeiro observado consiste nas perturbações do sono e na dificuldade de 

recuperação física, causadas quer pelas interrupções do ciclo de horários quer pela 

reduzida qualidade do sono durante o dia. Após um período de dez a quinze anos, os 

indivíduos que trabalham por turnos desenvolvem uma sistemática dificuldade em 

adormecer que só é ultrapassável, por vezes, através do uso de tranquilizantes ou 

soporíferos. O segundo observado consiste nas alterações do estado emocional, que se 

traduzem sobretudo sob a forma de stress e de perturbações na capacidade de 

memorização. O agravamento destas alterações emocionais poderá, por vezes, conduzir a 

estados de maior irritabilidade e as depressões psicológicas (GRANJO, 2004: 92-98). 
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Figura 49 | Vontade e condições para passagem a horário normal (em percentagem). 

Fonte: GRANJO, Paulo; Trabalhamos sobre um barril de pólvora – Homens e perigo na refinaria de Sines; 

Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Lisboa; Junho de 2004; 

p. 288. 

 

 A medicina do trabalho aponta como desejável a redução do número de anos, aos 

quais os trabalhadores são submetidos a horários por turnos, de vinte e três para dez anos, 

de forma a estes passarem para o horário normal mais cedo e, assim, serem minimizados 

os impactes negativos sobre a sua saúde (figura 49). Apenas com algumas variações de 

estilo, o discurso apresentado de seguida é, segundo Granjo, quase unânime entre os 

trabalhadores com mais de quinze anos de turnos: 

Só temos um fim-de-semana por mês. Há fases, quando os meus filhos eram pequenos, 

que estava muitas vezes três dias sem os ver acordados. Com os amigos, o convívio social, 

ao princípio ainda fazia um esforço para os acompanhar, mesmo descansando pouco. Mas, 

depois de uns anos, uma pessoa vê como é que está a ficar e tem que fazer opções. Tive 

que optar e hoje só conheço o vizinho em frente e as outras pessoas do prédio é «bom dia, 

boa tarde», se me cruzo com elas. Se um amigo propõe uma coisa para o fim-de-semana e 

dizemos «nesse não posso, estou a trabalhar, tem que ser no outro», ele «oh, pá, mas no 

outro não pode ser para mim, já tenho uma coisa planeada». Isto repete-se e as pessoas 

deixam de contar connosco. 

 Quando se coloca a questão da mudança de horário por turnos para o horário 

normal, os aspectos financeiros envolvidos são, de facto, um factor preponderante na 

tomada de decisão (GRANJO, 2004: 100-105). 
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Figura 50 | Grau de preocupação com factores de risco (operadores de exterior, valores médios das respostas, 

em bruto). 

Fonte: GRANJO, Paulo; Trabalhamos sobre um barril de pólvora – Homens e perigo na refinaria de Sines; 

Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Lisboa; Junho de 2004; 

p. 289. 

 

 Num trabalho onde se está muitas vezes em contacto com produtos perigosos e com 

a presença de gases, dos produtos químicos mais diversos, os operários correm sempre o 

risco de sofrer algum acidente ou, eventualmente, algum tipo de distúrbio físico, conforme os 

indivíduos. Tão, ou mais, importante é a distribuição e o impacte do ruído. Na refinaria são 

existem vários pontos em que a intensidade e/ou a frequência do ruído são consideradas 

elevadas o suficiente para provocarem prejuízos auditivos permanentes. Mas o mais 

preocupante, do ponto de vista médico, é o constante ruído de fundo que, embora esteja 

abaixo dos 85 decibéis e com frequências predominantemente graves, podem resultar em 

situações de um elevado cansaço e de perturbações, com gravidade variável, no equilíbrio 

psico-emocional destes operários (figura 50) (GRANJO, 2004: 109-127). 
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Figura 51 | Evolução do total de óbitos no concelho de Sines. 

Fonte: Dados INE. 

 

 No gráfico (figura 53) que mostra a evolução da mortalidade no concelho de Sines, 

desde 1960 até 2009, verifica-se que o número total de óbitos tendeu a aumentar 

gradualmente. Embora o gráfico se revele irregular, a sua tendência geral é nitidamente 

crescente. Das irregularidades que apresenta conseguem-se indicar três períodos para 

análise. 

 No primeiro, de 1960 a 1973, o número total de óbitos ocorridos no concelho de 

Sines foi mais ou menos constante oscilando entre os valores 0,057 (57 óbitos) – sendo este 

o valor mais baixo registado no período em estudo do gráfico –, em 1965, e 0,094 (94 

óbitos), em 1961. 

 No segundo, de 1974 a 1991, o número total de óbitos tendeu a aumentar. Quando 

em 1974 se registou 0,107 (107 óbitos) em 1991 o número total passou para 0,159 (159 

óbitos). 

 No terceiro, de 1992 a 2009, o total verificado voltou a manter-se tal como no 

primeiro momento. Contudo, neste caso, os valores são dos mais elevados em comparação 

aos anos anteriores. Variaram entre 0,141 (141 óbitos), em 1993, e 0,180 (180 óbitos), em 

2003 – sendo este o valor mais alto que se registou no período em estudo do gráfico. 
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Figura 52: Evolução do total de óbitos por ano, por classes etárias, no concelho de Sines101. 

Fonte: Dados INE. 

 

 No gráfico (figura 54) da evolução do total de óbitos por classes etárias a partir dos 

50 anos, inclusive, desde 1960 até 2009 no concelho de Sines, verifica-se que o número 

total de óbitos de pessoas com 70 ou mais anos tende a aumentar. O que este gráfico vem 

acrescentar, ao gráfico anterior da evolução da mortalidade, é a indicação de que passou a 

haver mais indivíduos com 70 ou mais anos a falecer, em comparação com as outras 

idades. Ou seja, para além da mortalidade inevitável associada a esta classe etária, o 

aumento de óbitos verificados a partir 1990 pode estar ligado à melhoria das infraestruturas 

e das redes de saneamento que a urbanização do concelho implementou e que, 

consequentemente, se reflectiram no aumento da qualidade de vida da população. 

 De acordo com Simões, a tendência para o decréscimo das taxas de mortalidade 

global na Europa acentuou-se ao longo do século XIX graças à melhoria das condições de 

                                                 

101 Entre 1990 e 1995, os “óbitos segundo o sexo e a idade” existem apenas ao nível regional do Alentejo 
(NUTS II) e não ao nível do concelho (NUTS III), como seria necessário para este trabalho. 
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vida, de higiene e de habitação; à diminuição dos surtos epidémicos; ao aumento da 

produtividade dos campos; aos avanços nas ciências médicas; e às melhorias nas 

condições de acessibilidade geográfica e social aos cuidados de saúde (SIMÕES, 1989: 

102). 

 

Figura 53: Evolução das principais causas de morte, no concelho de Sines. 

Fonte: Dados INE. 

 

 No gráfico (figura 55) da evolução das principais causas de morte no concelho de 

Sines, desde 1960 até 2009, verifica-se um aumento dos óbitos causados pelos tumores 

malignos e pelas doenças vasculares e do coração. Para a análise deste gráfico foram 

distinguidas duas fases: “antes dos complexos portuário e industrial” e “com os complexos 

portuário e industrial”, correspondendo a primeira ao período de 1960 a 1989 e a segunda 

de 1990 a 2009. 

 O motivo para esta diferenciação deveu-se ao facto do ano 1990 ter sido marcado 

por um aumento significativo, quando comparado com os restantes. Este aumento pode ter 

que ver com vários aspectos como por exemplo: a coincidência com a finalização das 

construções das novas fábricas, nos fins de 1980; e as consequências negativas desses 
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anos de trabalho em contacto com fontes poluidoras (gases, poeiras suspensas, ruído, etc.) 

que vieram a revelar-se anos mais tarde. 

 Verifica-se um destaque para as doenças do coração e os tumores malignos. No 

período “industrial”, a tendência é crescente nas mortes causadas por tumores malignos, 

principalmente, e nas causadas por doenças vasculares. São os maiores destaques face às 

restantes principais causas de morte no concelho, embora as doenças do coração se 

tenham mantido como uma das principais ameaças à população de Sines. Segundo a 

listagem das doenças profissionais e dos respectivos factores de risco102 estabelecida pela 

legislação, o aumento significativo das principais causas de morte no concelho de Sines, a 

partir de 1990, está associado ao prazo que normalmente corresponde o aparecimento das 

doenças profissionais. Ou seja, para as doenças provocadas por agentes químicos e para 

as doenças do aparelho respiratório (é nestes grupos, segundo a listagem, que se incluem 

as três principais causas de morte no concelho de Sines), estas aparecem num período de 

dez ou vinte anos após estar em contacto regular com as fontes poluidoras (CABRAL e 

ROXO, 2006: 993-1018). 

 

4.2 As principais fontes poluidoras 

 Os perigos inerentes à atmosfera urbana decorrem de duas causas, cujos efeitos se 

combinam e se potenciam: os gases e as poeiras. De acordo com Claude Allégre, em 

Ecologia das cidades, ecologia dos campos, os óxidos de azoto e de enxofre são perigosos 

por vários aspectos. Para além da sua absorção directa ser tóxica para o organismo, ainda 

vão constituir, com a água, ácidos como: o ácido nítrico (NO3H) e o ácido sulfúrico (SO4H2). 

Estes ácidos são agentes corrosivos e transformam-se em chuvas ácidas ou, ainda mais 

perigoso, quando formam os compostos básicos de um nevoeiro. Um caso ilustrativo foi o 

que se verificou em Londres, em 1950, quando um nevoeiro muito espesso com teores 

invulgares de enxofre, causou mais de 4000 mortes. Segundo o autor, conseguir que se 

evitem casos tão graves como outros menos graves é possível porque “dizer que o ar das 

                                                 

102 CABRAL, Fernando A; ROXO, Manuel M; Segurança e Saúde do Trabalho – Legislação anotada; 4ª 
edição; Almedina; Janeiro de 2006; pp. 992-1018. 
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cidades está poluído é hoje um lugar-comum. O que falta é identificar as causas e procurar 

por soluções – porque as há” (ALLÉGRE, s.d: 164)103. 

No caso de Sines foi, realmente, a poluição atmosférica que se tornou na maior 

preocupação ambiental104. Para tal, contribuem as três unidades industriais consideradas os 

maiores agentes poluidores no concelho, que são: a Petroquímica, a Refinaria e a Central 

Termoeléctrica. Esta referida por último é das que mais polui quando está em pleno 

funcionamento. As principais emissões destas unidades industriais são o dióxido de enxofre 

(SO2) – que causa as chuvas ácidas, tal como o ácido sulfúrico referido anteriormente – e as 

partículas, embora estejam equipadas com dispositivos de redução de emissão poluente 

(PDM, 1988: 20). 

Contudo, segundo a explicação do engenheiro Pedro Martins (da Câmara Municipal de 

Sines), as chaminés destas fábricas são as mais altas em comparação com as das 

restantes unidades industriais existentes no concelho porque, conforme está exemplificado 

na figura seguinte (figura 56), as chaminés foram construídas com uma altura mais elevada 

(como a da esquerda e não a da direita) para que estas lançassem as emissões poluidoras 

acima da camada da atmosfera terrestre (100 metros) – as duas da Central Termoeléctrica 

têm 225 metros de altura – e estes se dispersassem ao máximo. Ou seja, desta forma o 

impacte negativo causado por estes poluentes seria amenizado quando entrassem em 

contacto com a população e acabaria por não ser tão prejudicial à saúde pública. 

                                                 

103 ALLÉGRE, Claude; Ecologia das cidades, ecologia dos campos; Colecção: Perspectivas Ecológicas – 
Instituto Piaget, Lisboa; s.d; pp. 164-168. Edição original Écologie des villes, écologie des champs; 
Libraire Arthéme Fayard; 1993. 

104 Para mais esclarecimentos sobre a poluição atmosférica existente no concelho de Sines deve-se 
consultar o link http://www.qualar.org/, da Agência Portuguesa do Ambiente, no qual se poderá ter 
acesso à informação disponível na Base de Dados on-line sobre a Qualidade do Ar onde são 
apresentadas, diariamente, as medições feitas às concentrações poluentes existentes no ar. No caso do 
concelho de Sines são medidos os níveis de: ozono; dióxido de azoto; monóxido de carbono; dióxido de 
enxofre; partículas; e benzeno. 
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Figura 54 | Exemplo da altura das chaminés industriais mais poluidoras para criar um menor impacte na saúde 

pública. 

Fonte: Esquema conforme a explicação dada pelo engenheiro Pedro Martins (CMS) (Adaptado). 

 

 Segundo Claude Allégre, a presença elevada de tetraetilchumbo (Pb(C2H5)4) – um 

aditivo da gasolina que é libertado juntamente com os gases dos escapes – pode causar 

uma doença mortal designada por saturnismo105. Em doses mais fracas, origina, nas 

crianças, perturbações nervosas e mentais muito graves que podem conduzir a lesões 

irreparáveis. Igualmente, a presença de hidrocarbonetos na atmosfera das cidades que varia 

consoante o tráfego automóvel e a eficácia das indústrias de refinação que podem, ao 

serem inalados, transformar-se em perigosos agentes cancerígenos. 

 No que diz respeito às actividades industriais, principalmente as centrais térmicas, 

são as maiores responsáveis pela libertação de gases tóxicos em grandes quantidades para 

o meio ambiente. O óxido de enxofre (SO) resulta, na sua grande maioria, da combustão do 

carvão. A Central Termoeléctrica de Sines, por exemplo, utiliza o carvão como principal 

combustível no processo de produção de electricidade porque, devido à crise do petróleo na 

década 70 do século XX, ficou decidido que esta passaria a funcionar com carvão e não 

                                                 

105 Saturnismo é o nome que se dá à doença ou ao envenenamento causado pelo chumbo, muito frequente 
nos pintores – pelo contacto prolongado com as tintas que contém chumbo – e nos soldadores. O 
chumbo também e proveniente das emissões industriais. 

 Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=saturnismo (consultado a 19 Janeiro 2011). 
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com petróleo. Contudo, segundo o director da Central, João Amaral, o equipamento da 

fábrica pode ser alterado por forma a funcionar com petróleo mas não iria ser tão rentável 

como é utilizando o carvão. Com o objectivo de minimizar o impacte negativo causado por 

estas emissões, a Central instalou, entre 2007 e 2008, um sistema de dessulfuração que 

abrangeu os quatro grupos da fábrica e que conseguiu reduzir os valores das emissões em 

94%, relativamente ao valor do licenciamento inicial. Graças aos avanços tecnológicos e às 

normas rígidas que passaram a ser impostas às indústrias poluentes conseguiram-se 

alcançar resultados eficazes, no que diz respeito aos impactes provocados por estes 

compostos (ALLÉGRE, s.d: 166; EDP, s.d: 8)106. 

 

                                                 

106 Central Termoeléctrica de Sines – Sines power plant; EDP – Energias de Portugal; s.d; pp. 3-15. 

 Publicação disponibilizada aquando da participação no Dia da Central Aberta, realizado nas instalações 
da Central Termoeléctrica de Sines, no dia 19 de Junho de 2010. 
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5 O futuro em Sines 

 

Figura 55 | Vista para a baía de Sines (fotografia de Carla Pires), 2010. 

De acordo com o relatório do Plano Director Municipal de Sines (1988), o território do 

concelho foi profundamente modificado devido às acções necessárias para a construção 

das áreas industrial e portuária e suas respectivas infraestruturas. Juntamente com estes 

factores, a extracção de materiais do subsolo também contribuiu para a origem de 

fenómenos de degradação do meio ambiente. Fenómenos estes bastante sensíveis, tais 

como: a destruição do solo, da vegetação e problemas de erosão localizados que, no seu 

conjunto, se transformaram num grande problema de recuperação demorada e que acabam 

por conduzir à degradação da paisagem natural (PDM, 1988: 20). 

 De seguida serão abordados, resumidamente, vários projectos e programas de 

acção que visam amenizar os impactes negativos da industrialização, não só na saúde mas 

também no ambiente, em Sines. Incluem-se os projectos e os programas que se encontram 

actualmente em curso, em Sines, e os que já existem mas não foram adoptados no 

concelho. 

 

5.1 Projectos e programas de acção, actualmente em curso, em Sines 

As consequências negativas ambientais que resultaram do processo de 

desenvolvimento do concelho – como por exemplo, a afectação da qualidade do ar, da água 

e dos solos – passaram a ser cada vez mais, no decorrer destes últimos anos, uma 

preocupação não só para a administração local como também para a própria população. Isto 
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porque, a percepção das pessoas na relação que existe entre o ambiente e a saúde se foi 

tornando cada vez mais evidente (PDM (c): 11-13). 

5.1.1 Projectos Sinesbioar, GISA e projecto de investigação oncológico 

Para tentar colmatar os impactes negativos no ambiente e na saúde, as unidades 

fabris começaram por adoptar as medidas de protecção ambiental de maneira a utilizar 

energia mais limpa e, consequentemente, reduzir as emissões poluentes. Algumas delas 

entram em parceria com projectos de gestão ambiental para a região, como servem de 

exemplo os projectos Sinesbioar e GISA (Gestão Integrada de Saúde e Ambiente) (PDM (c): 

11-13). 

O projecto GISA, particularmente, é um projecto inovador de Saúde e Ambiente na 

área de Sines. A relação que existe entre a saúde e o ambiente, não só no caso de Sines 

mas também no do Alentejo Litoral, é um factor fundamental para a gestão do 

desenvolvimento do seu território, com equilíbrios tão sensíveis (consequentes do progresso 

industrial)107. Sines é, ao nível nacional, uma das maiores regiões industriais que mais tem, 

pela qualidade e dimensão da sua orla costeira, a pressão do turismo. Deste modo, a 

procura do controlo e da gestão eficaz dos indicadores ambientais implica uma preocupação 

constante do município em conseguir encontrar uma convivência equilibrada entre as 

indústrias e a necessidade de uma “zona ambientalmente sustentável” (PDM (b): 11-13). 

Um projecto de investigação igualmente de grande importância é designado 

“Determinação dos factores explicativos da taxa de sobrevivência na patologia oncológica 

na Região Alentejo”. Este trabalho de investigação, financiado por uma bolsa atribuída pelo 

Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Fundação Terry Fox, é um 

projecto muito importante para a Administração Regional de Saúde do Alentejo, uma vez 

que as doenças oncológicas são uma das principais causas de morte a nível nacional e 

desta região, em particular108. 

                                                 

107 http://cmrp.ist.utl.pt/noticia/1220291619workshoponspatialepidemiology.pdf (consultado a 12 Junho 
2010). 

108 http://www.arsalentejo.min-
saude.pt/Noticias/Paginas/ProjectoinvestigacaooncologiaRegiaoSaudeAlentejoganhabolsaNRSLPCCTe
rryFox.aspx (consultado a 30 Junho 2010). 
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5.1.2 Programa Territorial de Desenvolvimento do Litoral Alentejano: 2008-

2013 e Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines 

 De acordo com o Programa Territorial de Desenvolvimento 2008/2013: Alentejo 

Litoral, o território desta sub-região caracteriza-se por uma ocupação difusa (principalmente 

no interior) mas, não obstante, possui um conjunto de centros urbanos com potencial para 

desenvolver uma rede articulada e complementar graças à proximidade geográfica entre 

eles. Ou seja, o triângulo formado por Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo 

André (figura 58) deverá, deste modo, permitir que o território se desenvolva numa base 

policêntrica. Quer isto dizer que, se os equipamentos, os serviços de apoio e as diferentes 

funções urbanas existentes nesta área estiverem facilmente ao alcance das populações isso 

irá permitir que o desenvolvimento do território seja complementar (e não centralizado). 

 

Figura 56 | Marcação do triângulo estratégico, ligando os três núcleos urbanos (Sines – Santiago do Cacém – 

Vila Nova de Santo André), que, ao ser potenciado, poderá favorecer o desenvolvimento do território. 

Fonte: Google Earth (consultado a 25 Junho 2010). 

 

Contudo, para que a complementaridade funcione é necessário que os concelhos 

correspondentes invistam na melhoria da mobilidade intra-regional (vias de comunicação 

internas e rede de transportes públicos) para que as pessoas cheguem aos equipamentos e 

serviços de apoio mais facilmente (PTDLA, 2008: 7-9)109. 

                                                 

109 Programa Territorial de Desenvolvimento do Litoral Alentejano: 2008-2013; Associação de Municípios 
do Litoral Alentejano (AMLA); Maio 2008. 
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 Quando foi tomada a decisão governamental, na década 60 do século XX, para que 

se instalasse em Sines um ambicioso complexo industrial – apoiado pela construção do 

porto de águas profundas – a dinamização natural do desenvolvimento do concelho, 

baseada na potencialização de um centro balnear, ficou interrompida. Para além dos 

benefícios que esta mudança de realidade trouxe ao desenvolvimento do concelho, o 

processo de industrialização também contribuiu para que a zona da baía de Sines se fosse 

degradando. Esta degradação, física e socioeconómica, foi-se agravando devido ao 

crescente afastamento funcional do centro histórico da cidade que, gradualmente, ficou 

marcado pelo abandono demográfico e pelos sinais de crise económica e comercial 

(PARUS: 4-6). 

 A vivência entre a baía e o centro histórico de Sines foi diminuindo, ao longo das 

últimas décadas, graças ao processo de industrialização. De modo a reconquistar esta 

ligação de outrora, a Câmara Municipal de Sines e um conjunto de parceiros reuniram-se 

para a candidatura ao Eixo 2 - Desenvolvimento Urbano - Política de Cidades - Parcerias 

para a Regeneração Urbana, do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 

(QREN) (PARUS: 4-6). A candidatura organizou-se em torno de cinco eixos estratégicos: 

1º Eixo - Reconciliar a cidade de Sines com a sua vocação atlântica, promovendo a ligação 

funcional entre o centro histórico e a sua frente marítima; 

2º Eixo - Reinventar o centro histórico, revertendo a sua degradação; 

3º Eixo - Dinamizar a rede de pólos culturais e a respectiva animação; 

4º Eixo - Promover a revitalização económica e social da área de intervenção; 

5º Eixo - Gerir com eficiência o Programa de Acção e garantir a sua notoriedade. 

 A aprovação da candidatura apresentada levou ao desenvolvimento do Programa de 

Acção para a Regeneração Urbana de Sines. A natureza do programa enquadrou-se na 

tipologia “Programas integrados de valorização de áreas de excelência urbana, 

nomeadamente centros históricos e frentes ribeirinhas e marítimas” – prevista no aviso de 

abertura de concurso n.º 3 do eixo 2, parcerias para a regeneração urbana do Programa 

Operacional INALENTEJO 2007-2013. Considerou-se que a regeneração urbana em Sines 

se revelava ser um elemento estratégico importante para o desenvolvimento do concelho e 

da região, pelas diversas valias económico-empresariais, industriais, históricas e sociais que 

possui (PARUS: 4-6, 23). 
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Figura 57 | Limite da área de regeneração urbana definida no programa de acção. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 A área de intervenção abrange uma área total de 9,59 hectares e divide-se em três 

zonas: a marginal, representada pela Avenida Vasco da Gama; a falésia de Sines; e o 

centro histórico (figuras 59 e 60). 

 

 

Figura 58 | Áreas de intervenção do Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 
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 A história de Sines torna indissociável o centro histórico da frente marítima, prova de 

que a sua posição geoestratégica permitiu à cidade o seu crescimento e a sua relevância. A 

estratégia de regeneração urbana visa devolver a baía ao núcleo histórico, num sentido de 

redescoberta do que é a identidade da cidade de Sines. A ideia principal do programa é a de 

Valorizar o Passado. Qualificar o Futuro. De seguida são apresentadas algumas das 

propostas de regeneração urbana, que fazem parte deste programa de acção. 

 Onde actualmente é a Avenida Vasco da Gama, na cidade de Sines, existia uma 

estrada industrial que havia sido construída, na década 70 do século XX, para o trânsito das 

obras portuárias. Com o passar dos anos, este espaço foi-se tornando desumanizado e 

levou a que se rompesse a relação que existia entre a cidade e a baía. Depois, na década 

90 do mesmo século, esta estrada foi transformada em avenida e recuperaram-se, deste 

modo, parte dos espaços de fruição da baía que se tinham perdido com as construções do 

porto. 

 

Figura 59 | Vista sobre a área central da intervenção (imagem virtual). 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 Embora esta intervenção urbana se tenha realizado, ela acabou por estar mais 

direccionada para o trânsito automóvel do que para os transeuntes. O que o Programa de 

Acção para a Regeneração Urbana propõe é potenciar as zonas pedonais e cicláveis da 

avenida. O objectivo principal desta proposta é o de devolver à marginal o cariz de espaço 

de fruição (figura 61). 
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Figura 60 | Passeio largo, ciclovia, faixa de rodagem única e bolsa de estacionamento (imagem virtual). 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

Como tal: o número de faixas de rodagem automóvel será reduzido (de duas para uma); 

uma ciclovia será construída, contiguamente à faixa de rodagem, e fará ligação à da futura 

na Avenida Panorâmica na Costa do Norte; e um passeio público (com treze metros de 

largura) que se irá assemelhar a uma praça linear, onde decorrerão vários tipos de 

actividades de lazer, de cultura e de desporto (figura 62). 

 

Figura 61 | Elevador que irá ligar o centro histórico da cidade com a baía (imagem virtual). 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 
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A ligação vertical do centro histórico de Sines com a frente marítima será feita através de um 

elevador exterior, com localização no Largo dos Penedos da Índia, é considerada um dos 

elementos estruturantes no Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines. Este 

elevador irá facilitar a mobilidade das pessoas com maiores dificuldades motoras e a dos 

ciclistas – que poderão transportar aqui as suas bicicletas – como também irá oferecer 

novos pontos de vista, direccionados quer para a baía quer para a cidade (figura 63). 

 A intervenção na falésia é uma das mais importantes no programa, pois esta é uma 

zona bastante fragilizada quer pelas águas da chuva e subterrâneas quer pelo uso de 

explosivos (para a construção dos molhes do porto e dos seus acessos). Deste modo, são 

propostas obras de consolidação na área mais crítica – entre o Largo dos Penedos da Índia 

e as Escadinhas do Muro da Praia –, para evitar possíveis deslizamentos de terra ou 

desmoronamentos de rocha, e serão substituídas as espécies de vegetação para umas que 

ajudem na fixação das terras e que melhorem o aspecto paisagístico da cidade vista da 

baía. 

 

 

Figura 62 | Arruamentos e espaços pedonais no centro histórico da cidade (fotomontagem). 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 

 Para uma maior comodidade e segurança nas deslocações pedonais no centro 

histórico de Sines, serão realizadas as seguintes acções: a repavimentação com granito dos 

principais arruamentos, para garantir melhores condições aos transeuntes; o ordenamento 

do estacionamento automóvel; a criação de espaços de estadia nas praças existentes; a 

criação de percursos estritamente pedonais nas zonas de maior conflito automóvel, 

estacionamento e peões; a requalificação do mobiliário urbano e da sinalética; e a melhoria 

das redes de infraestruturas (electricidade, telecomunicações, gás, água e esgotos 

domésticos e pluviais) (figuras 64-67). 
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Figura 63 | Arruamentos do centro histórico a intervir. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 

 

 

Figura 64 | Aspecto de uma das ruas do centro histórico da cidade, a intervir. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 
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Figura 65 | Arranque da obra de repavimentação da Rua do Muro da Praia. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 

 

 

Figura 66 | Fachada actual da Câmara Velha, virada para o Largo Poeta Bocage. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 
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 A Escola das Artes, actualmente a funcional na antiga estação ferroviária, será 

transferida para o edifício da Câmara Velha (situado na Rua Teófilo Braga), a ser 

recuperado para o funcionamento da escola (figura 68).  

 

Figura 67 | Logradouro do Centro de Artes de Sines (CAS), onde será construída a praceta. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 

 Será construído, contiguamente ao Centro de Artes de Sines (CAS), um espaço 

polivalente – o Pátio das Artes – para estadia e realização de eventos (figuras 69-71). 

 

Figura 68 | Planta da praceta proposta junto ao Centro de Artes de Sines. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 
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Figura 69 | Aspecto geral do ambiente da praceta a construir. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 

 

Figura 70 | Aspecto de uma das ruas com comércio (no centro histórico da cidade) a intervir. 

Fonte: http://www.sinesregenera.com/operacoes/ (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

 

 Associada às melhorias de comodidade pedonal, nos arruamentos principais do 

centro histórico, está a intenção de se restituir ao núcleo da cidade a sua vocação de ‘centro 

comercial e económico a céu aberto’. Para tal, o programa definiu como acções a realizar: 

inquéritos aos comerciantes e aos utentes; o levantamento funcional dos estabelecimentos 

comerciais; e análises feitas aos usos, aos espaços devolutos, às acessibilidades, aos 

fluxos pedonais, à qualidade ambiental, entre outros (figura 72). A recuperação de algumas 

habitações do centro histórico também é considerada pelo programa de acção e conta com 

a colaboração do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 
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5.2 Planos e programas existentes, não adoptados no concelho, com 

interesse para o seu desenvolvimento 

 Com a finalidade de resolver os problemas urbanos contemporâneos e os problemas 

sociais que deles resultaram foi criado, em 1986, o movimento “Cidades Saudáveis” (healthy 

cities). Com o objectivo de se efectuarem acções que promovessem a qualidade de vida 

(melhoria das condições de vida e saúde) da população urbana, este é, actualmente, um 

movimento ao nível mundial que tem como lema “Saúde para Todos” (WESTPHAL, 2000: 

39-40)110. Apesar da cidade de Sines não fazer parte da lista nacional das “Cidades 

Saudáveis”, uma das iniciativas da Câmara Municipal, em parceria com o Centro de Saúde 

de Sines, é a das caminhadas saudáveis para promover a actividade física, a saúde e o 

bem-estar da população. O objectivo deste programa é incentivar a população do concelho 

para as práticas de actividade física regular promovendo, assim, estilos de vida mais activos 

e saudáveis que acabam por contribuir para o bem-estar físico e psicológico dessas 

pessoas111. 

 Uma outra iniciativa de grande interesse é a do “Projecto cIDADES” (de 

investigação/acção) que faz parte do projecto global da OMS “Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas”. Tendo em conta que a urbanização e o envelhecimento da população são duas 

tendências globais, é preciso promover a sua coexistência com qualidade. Como tal, a OMS 

considera que o envelhecimento activo é um “processo contínuo, determinado por vários 

factores que, isolados ou em conjunto, contribuem para a saúde, a participação e a 

segurança na terceira idade”. O “Projecto cIDADES” tem como principal objectivo a criação 

de “um movimento que leve todos os seniores a envolverem-se na melhoria das condições 

que os seus municípios lhes oferecem”, segundo Teresa Almeida Pinto (presidente da 

Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo – VIDA)112. 

Lewis Mumford, na sua obra “A Cidade na História – suas origens, transformações e 

perspectivas”, sugeriu que “se quisermos lançar novos alicerces para a vida urbana, 

                                                 

110 http://www.redecidadessaudaveis.com/pt/ (consultado a 11 Novembro 2010). 
111 http://www.sines.pt/PT/Viver/Desporto/programas_desportivos/caminhadas/Paginas/default.aspx 

(consultado a 16 Novembro 2010). 
112 http://www.publico.pt/Sociedade/idosos-projecto-cidades-envolve-ja-50-municipios-

portugueses_1454879 (consultado a 16 Novembro 2010). 

 http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/PGDesenvolvimentoHumano/ProjIdosos_GuiaCidad
es2009.pdf (consultado a 9 Novembro 2010). 
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cumpre-nos compreender a natureza histórica da cidade e distinguir, entre as suas funções 

originais, aquelas que dela emergiram e aquelas que podem ser ainda invocadas”. O autor 

suscita também uma questão relevante que é a da compreensão da própria cidade. Ou seja, 

ele refere o facto de termos demorado milhares de anos até compreendermos parte da 

natureza e dos problemas urbanos existentes e que talvez, para o futuro, seja mesmo 

necessário um período mais longo para conseguirmos extenuar as suas potencialidades 

ainda por descobrir (MUMFORD, 1982: 9). 
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6 Conclusão 

 O lugar faz diferença quando o objecto de estudo é a saúde. Existe uma estreita 

relação entre as características do lugar e a forma como estas se vão reflectir na saúde. O 

estudo desta analogia não é apenas de agora. Desde há vários séculos que se provou 

existirem problemas de saúde que ocorreram ou se agravaram, de acordo com as condições 

em que cada indivíduo vive (SANTANA, 2005: 21-22). A evolução da cidade poderá afectar 

negativamente a saúde dos seus habitantes, no sentido de não oferecer as condições 

mínimas de habitabilidade necessárias, por exemplo. Mas, pelo contrário, a cidade também 

é o local onde os indivíduos irão encontrar uma oferta mais diversificada de apoio médico e 

de melhores acessibilidades e mobilidade (aspectos preponderantes no que diz respeito à 

saúde, principalmente). Verifica-se que o antagonismo existente entre o Urbanismo e a 

Saúde Pública é um factor que vem reforçar a dificuldade existente de dissociar estas duas 

áreas de estudo porque, na realidade, elas interligam-se. 

 As componentes de higiene e de saúde nem sempre são tidas em conta quando se 

trata de Urbanismo. Apesar deste tipo de preocupações ser um princípio básico a ter numa 

intervenção urbana verificou-se que surgiram problemas de saúde provenientes da falta de 

condições que algumas cidades tinham. Dando destaque ao período histórico pelo qual se 

decidiu começar a estudar neste trabalho – a Revolução Industrial –, conseguiu-se verificar 

que ao processo de industrialização de uma cidade está-lhe associado um poder de 

atracção económica muito forte (à semelhança do que aconteceu com o caso de Sines). 

Consequentemente, pela maior oferta de emprego e pela melhoria das condições de vida 

que esta poderá disponibilizar, assiste-se naturalmente a um aumento de população que 

decide fixar-se na cidade ou próxima desta. Mas nem sempre o crescimento demográfico 

previsto para a cidade corresponde ao que vem a ser na realidade. As grandes cidades 

industriais da Europa, na época, como eram o caso de Londres e Paris, não tiveram a 

capacidade de corresponder às necessidades básicas de higiene da população. Foi neste 

sentido que as leis higienistas ganharam um maior destaque, com o objectivo de diminuírem 

os impactes negativos resultantes da sobrelotação habitacional, principalmente. No entanto, 

estas continuaram a crescer a um ritmo acelerado ao qual os recursos, técnicos e capitais, 

disponíveis na época não foram os suficientes. Nesta sequência de factos, o aumento da 

perda dos hábitos de higiene que haviam sido adquiridos fez com que a imagem das novas 

cidades industriais, do século XIX, se agravasse. 
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  No decorrer do século XIX em Paris, ao contrário de Londres, só foi possível 

efectuar grandes intervenções no desenho urbano graças à política de expropriação vigente 

no país, permitindo que se abrissem novas ruas (direitas e desafogadas) projectadas 

intencionalmente para que desaparecessem os bairros mais insalubres e para que 

melhorassem as condições de higiene na cidade. Estas grandes transformações, quer ao 

nível das redes de infraestruturas quer dos serviços de apoio criados, fizeram com que a 

reforma de Paris se tornasse num modelo urbano a ser seguido pelas restantes cidades 

europeias em crescimento (BENEVOLO, 1995: 188-202). Em função destas mudanças 

verificadas nas grandes cidades da Europa, começaram-se a idealizar, ao longo do século 

XX, novos modelos de organização urbana que prevaleciam o conforto, a funcionalidade e 

um ambiente saudável para a população, tais como: a “cidade-jardim”, de Ebenezer Howard, 

e a “cidade radiosa”, de Le Corbusier. 

 As questões da saúde pública estão relacionadas com conjuntos de factores ou 

condições que influenciam a saúde das pessoas. As designadas “determinantes” em saúde 

são o resultado de um conjunto de factores, tais como: as características dos indivíduos e 

das famílias; os seus estilos de vida e comportamentos; as condicionantes dos países; e as 

características dos lugares (SANTANA, 2005: 338). Para este trabalho deu-se maior ênfase 

às determinantes relativas aos lugares e como estas se revelam preponderantes na saúde 

pública, nomeadamente: a localização das diferentes funções na cidade; as zonas 

habitacionais; as indústrias; os equipamentos; a água e os resíduos; os espaços verdes; a 

qualidade do ambiente; os transportes; e a segurança. 

 O crescente interesse e importância relacionados com as questões do ambiente, da 

saúde, da qualidade de vida e da sustentabilidade deve-se à percepção dos impactes 

negativos da acção humana (ou da falta dela) no ambiente e ao reflexo que um ambiente 

debilitado tem sobre a perda de saúde e qualidade de vida das populações. A qualidade do 

ar é um dos factores ambientais que mais influencia o estado de saúde das pessoas. 

Principalmente o ar da cidade, onde a poluição mais se faz sentir – proveniente dos 

automóveis, dos aparelhos de ar condicionado e das fábricas – e onde se concentra mais 

população, torna-se num dos aspectos ambientais mais importantes a ter em conta. Tem-se 

vindo a verificar que o aumento do número de casos oncológicos, de problemas 

respiratórios e de excesso de peso é fortemente influenciado pelos estilos de vida 

adoptados pelos indivíduos. No contexto urbano, a diminuição desta tendência negativa 

poderá partir de vários aspectos, como por exemplo, a presença de espaços verdes na 

cidade e o incentivo para a adopção de estilos de vida mais activos – prática de exercício 
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físico, utilização dos transportes públicos, caminhadas a pé, cuidados com a alimentação, 

entre outros. 

 A cidade de Sines tem sido, ao longo da sua história, enformada pelo mar. Desde a 

pré-história até aos dias de hoje foram o mar e os seus recursos que determinaram a sua 

economia, cultura e crescimento urbano (PARUS, 2009: 8-10). A sua história foi fortemente 

marcada pelas mudanças que derivaram do empreendimento portuário e industrial, a partir 

de 1970. E foi graças às características particulares da localização geográfica da vila que a 

história de Sines ficou então aberta a novas oportunidades de desenvolvimento e de 

crescimento. 

 Esta foi uma decisão governamental, na década 60 do século XX, que elegeu este 

território para a implantação de um empreendimento industrial e a criação de um porto para 

embarcações de grande porte, devido às suas águas profundas junto à costa. Antes deste 

período, as condições de habitabilidade e de higiene foram precárias e este facto reflectiu-se 

no aumento de alguns problemas de saúde, principalmente os cardiovasculares, os 

respiratórios, os oncológicos e os cutâneos. No entanto, as condições de higiene foram 

sendo melhoradas gradualmente graças às expansões da rede de saneamento básico na 

vila. Deste modo, com a mudança dos hábitos de higiene – quer individual quer do espaço 

público – e com as melhorias nos serviços médicos, os problemas de saúde (principalmente 

os cutâneos) tenderam a diminuir. Contudo, mesmo com as melhorias na higiene e na 

qualidade das habitações, agravaram-se os problemas cardiovasculares, os respiratórios e 

os oncológicos devido: à sobrelotação das habitações, causada pelo surto migratório nos 

anos 70 do século XX; às condições de trabalho nas indústrias (contacto permanente com 

gases tóxicos e ruído, e o horário por regime de turnos); e à poluição do ar, proveniente das 

indústrias e do trânsito automóvel, principalmente. 
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Causa Impacte na saúde Causa Impacte na saúde

Actividades profissionais
(pesca, agricultura, indústria)

Indústria corticeira
[poucos rendimentos,
alimentação pobre,
esforço físico exigente]

Tuberculose,
problemas respiratórios,
problemas do coração

Complexos portuário e industrial
[trabalhos temporários, horários
por turnos, aumento do custo de
vida, poluição proveniente das
indústrias],
poluição do ar

Problemas psicológicos [clima de
instabilidade, perturbações do 
sono], stress,
alimentação desregulada,
problemas respiratórios,
problemas cardiovasculares,
tumores malignos

Condições de habitabilidade

Habitações sem
instalações sanitárias,
cabanas feitas com
materiais pobres e
expostas aos ventos
dominantes (NW)

Problemas respiratórios,
problemas cardiovasculares,
problemas do coração

Erradicação de barracas,
sobrelotação

Melhoria de condições das 
habitações,
contudo, surgem outros 
problemas de salubridade (fraca 
circulação do ar interior, 
saneamento insuficiente, falta de 
iluminação natural)

Saneamento público

Habitações sem
instalações sanitárias

Problemas cutâneos,
tétano,
problemas respiratórios,
problemas do coração

Expansão das redes de
infraestruturas,
barragem de Morgavel

Melhoria nas condições de higiene

Serviços médicos

Falta de serviços 
hospitalares/
maternidade,
contacto prolongado dos
militares com os corpos em
decomposição durante a 1ª
Guerra Mundial

Menos assistência médica e
acompanhamento 
continuado
aos doentes,
infecções,
pneumonia

Centro de Saúde (Sines) com 
extensão (Porto Covo),
vacinação,
Hospital do Litoral Alentejano

Melhoria na assistência médica e 
no acompanhamento continuado 
aos doentes,
menor probabilidade de contágios,
falta de assistência ao parto
(maternidades mais próximas em 
Beja ou Setúbal) 

Mobilidade e acessibilidade

Transporte de barco até à
década 30 do século XX
(Lisboa-Algarve-Lisboa),
ramal ferroviário em 
1936(ligação com Lisboa, 
Setúbal e Algarve),
deslocações frequentes a pé 
e de bicicleta

Acesso aos serviços de 
saúde
e a outros produtos em 
centros
urbanos mais 
desenvolvidos,
menos problemas 
cardiovasculares

IP8,
proximidade da A2,
crescente utilização do 
automóvel
(transporte particular) e dos
autocarros (transporte público),
poluição do ar

Acesso aos serviços de saúde e a
outros produtos mais 
rapidamente,
problemas de articulações,
problemas vasculares,
problemas respiratórios

Impactes do urbanismo na saúde pública em Sines
(tabela síntese)

Aspectos em análise
da vida urbana

Antes dos complexos portuário e industrial
(início do século XX até fim de 1960)

Com os complexos portuário e industrial
(de 1970 até à actualidade)
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 O Projecto de Sines, que foi a primeira tentativa de criar um pólo industrial em 

Portugal, surgiu do III Plano de Fomento lançado pelo Governo de Marcello Caetano, nos 

finais da década 60 do século XX. Com este plano projectaram-se novas infraestruturas, 

novas cidades e parques industriais que iriam então contribuir para o desenvolvimento do 

país. É neste contexto que surge uma nova cidade – Santo André –, a 15 km de Sines, 

construída de raiz para albergar os trabalhadores das fábricas e respectivas famílias. De 

acordo com o projecto original para a área industrial, foi necessário expropriar mais de 

40.000 hectares no território mas, na realidade, somente metade acabaram por ser 

utilizados na construção do porto de Sines, das áreas industriais e das respectivas infra-

estruturas.  

 Devido às expropriações levadas a cabo pelo Gabinete da Área de Sines (GAS), por 

um lado, e à crescente atracção urbana, por outro, as áreas rurais começaram a perder 

população. As terras deixaram de ter os donos que as tratavam e as casas não resistiram 

aos anos que passaram. Contudo, houve casos de excepção visto que alguns proprietários 

levaram o processo para tribunal (procedimento muito raro) e conseguiram reaver as 

propriedades; e outros tentaram negociar com o GAS e chegaram a um acordo de 

arrendamento anual de maneira a não perderem por completo as terras. Mas, tendo em 

conta a vasta área rural expropriada pelo GAS, verificou-se que estas excepções não 

tiveram praticamente relevância na conservação da paisagem do território. Com base nos 

casos entrevistados, denotou-se que ainda está presente um sentimento de grande revolta 

nas pessoas que perderam as terras, quando olham para o que tinham e o que é agora a 

realidade. De uma maneira geral, a imagem que os inquiridos do Bairro Novo da Provença 

Velha desenvolveram em relação à presença industrial no seu quotidiano está marcada por 

uma certa desconfiança e algum receio, que se expressaram nas respostas (pouco positivas 

e/ou subjectivas) sobre os verdadeiros impactes da poluição industrial na sua saúde. No que 

diz respeito aos principais efeitos causados pelas características do trabalho (da refinaria de 

Sines) na saúde dos operários, verificou-se que o horário de trabalho por turnos interfere na 

vida da maioria dos casos e destacaram-se, essencialmente, as dificuldades que sentem ao 

dormir e as alterações na sua vida social. 

 As consequências negativas ambientais que resultaram do processo de 

desenvolvimento do concelho – como por exemplo, a afectação da qualidade do ar, da água 

e dos solos – passaram a ser cada vez mais, no decorrer destes últimos anos, uma 

preocupação não só para a administração local como também para a própria população. Isto 
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porque, a percepção das pessoas na relação que existe entre o ambiente e a saúde se foi 

tornando cada vez mais evidente (PDM (c): 11-13). E é neste sentido que programas como 

o Sinesbioar e o GISA poderão contribuir positivamente para um desenvolvimento mais 

sustentável do território concelhio. A história desta cidade torna indissociável o centro 

histórico da frente marítima, prova de que a sua posição geoestratégica permitiu o seu 

crescimento. Como tal, a estratégia do Programa de Acção para a Regeneração Urbana de 

Sines visa devolver a baía ao núcleo histórico, num sentido de redescoberta do que é a 

identidade da cidade de Sines. 

 Como propostas futuras, que podem contribuir para o desenvolvimento do trabalho 

realizado, revelou-se de grande interesse perceber de que forma é que a saúde da 

população seria ou não afectada caso o concelho de Sines continuasse com o crescimento 

da actividade industrial. Da mesma forma seria importante, quer para este trabalho quer 

para o concelho, a recolha dos dados que faltam e que ajudariam a detalhar e a 

compreender melhor as relações que existem entre o urbanismo e a saúde pública em Sines 

(Anexo 3).  

  



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

147 

 

Bibliografia 

 - Livros: 

ALLÉGRE, Claude; Ecologia das cidades, ecologia dos campos; Colecção: Perspectivas 

 Ecológicas – Instituto Piaget, Lisboa; s.d. 

ASHTON, T. S; A Revolução Industrial; Publicações Europa-América; 6ª edição; Tradução 

 do Prof. Jorge de Macedo; 1948. 

BEAUCHAMP, Chantal; Revolução Industrial e Crescimento Económico no séc. XIX; 

 Edições 70; Tradução de Carlos Alberto Aboim de Brito; 1998. 

BENEVOLO, Leonardo; A Cidade na História da Europa; Editorial Presença; 1995. 

CABRAL, Fernando A; ROXO, Manuel M; Segurança e Saúde do Trabalho – Legislação 

 anotada; 4ª edição; Almedina; Janeiro de 2006. 

CAIRUS, H.F. & RIBEIRO Jr, W.A; Textos Hipocráticos: o doente, o médico e a doença; Rio 

 de Janeiro: Fiocruz; 2005. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES; folheto n.º 4 O 24 de Novembro, efectuado com base em 

 documentos do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade (Sines); 2007. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES; Visitar Sines e Porto Covo; Câmara Municipal de Sines; 

 2010. 

CANELAS, Leonel B. D; Dispersão de gases poluentes na área de Sines – avaliação e 

 calibração de um modelo matemático gaussiano; tese de doutoramento – Faculdade 

 de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; Lisboa, 1983. 

CARVALHO, Jorge; Ordenar a Cidade; Quarteto; 2003. 

CORREIA, Paula C.G; Uma Comunidade Piscatória em Sines – o Bairro Marítimo, volume I; 

 dissertação de mestrado em Sociologia Aprofundada e Realidade Portuguesa; 

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa; 1996. 

COSTA, João Pedro; Bairro de Alvalade: Um Paradigma no Urbanismo Português; Livros 

 Horizonte; Setembro de 2002. 



 

 

148 

 

COSTA, M.C. Lustosa; Teorias médicas e gestão urbana: a seca de 1877-79 em Fortaleza; 

 História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Vol. 11, nº 1, Rio de Janeiro, Jan./Abr. 

 2004. 

COSTA, Rita Bibe da; Cidades de Água – Relação entre as Cidades e as suas Frentes de 

 Água; Dissertação de Mestrado; Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica 

 de Lisboa; Abril de 2009. 

COSTA-LOBO, Manuel; in A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª série – N.º 73 – 14 de Abril de 2008; Regulamento n.º 198/2008 

 Regulamento Municipal de Legalização das Edificações Existentes no Bairro 

 Marítimo. 

DUHL, L. J. & SANCHEZ, A. K; Healthy Cities And The City Planning Process A Background 

 Document on Links Between Health And Urban Planning European Health 21; WHO 

 – Regional Office for Europe; 1999. 

EDUARDO, Anna R. B; As Topografias Médicas no Brasil do início do século XX: aportes 

 históricos ao estudo da relação meio ambiente e sociedade (o caso de Natal – RN); 

 s. d. 

FRASQUILHO, Maria Antónia; GUERREIRO, Diogo; Stress, depressão e suicídio: gestão de 

 problemas de saúde em meio escolar. Lisboa, Coisas de Ler, 2009. 

GASPAR, Jorge; in A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

GILLES-CORTI, Billie; The impact of urban form on public health, paper preparado para o 

 Australian State of the Environment Committee, Department of the Environment and 

 Heritage, Camberra; 2006. 

GIORDANO, Carolina Celestino; As concepções médicas do século XVIII e a atuação da 

 administração sobre a higiene pública nas cidades no início do século XIX; artigo 

 extraído da dissertação de mestrado Ações sanitárias na Imperial cidade de São 

 Paulo: mercados, matadouros e currais; pela Pontifícia Universidade Católica de 

 Campinas; 2006. 

GOITIA, Fernando Chueca; Breve História do Urbanismo; Editorial Presença – 5ª edição; 

 2003. 



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

149 

 

GRANJO, Paulo; Trabalhamos sobre um barril de pólvora – Homens e perigo na refinaria de 

 Sines; Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

 de Lisboa; Lisboa; Junho de 2004. 

GUIMARÃES, F. João; Cidade Portuária, o Porto e as suas Constantes Mutações. Lisboa, 

 ParqExpo, 2008. 

HOWARD, Ebenezer; Garden Cities of To-Morrow; The Massachusetts Institute of 

 Tecnology; 1965. 

LAMAS, José M. Ressano Garcia; Morfologia Urbana e Desenho da Cidade; Textos 

 Universitários de Ciências Sociais e Humanas; Fundação Calouste Gulbenkian; 3ª 

 edição; 2000. 

LEAL, Américo; Quem Somos! Testemunhos; edição do autor; Abril 2001. 

LE CORBUSIER; Manière de penser l’urbanisme; Boulogne; 1946. 

LEMOS, João de; Missão de Inquérito rápido às presentes condições da pesca local – 1951 

 a 1952 (inédito); 1952. 

LIMEIRA, Flávia Maroja; Arquitetura e Integralidade em Saúde: uma análise do sistema 

 normativo para projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; Universidade 

 de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; 2006. 

MACHADO, Maria do Céu; in A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

MARTINS, Luís (coordenação); Pescas – a natureza desafiada; Câmara Municipal de 

 Sines; Maio de 2008. 

MATOS, Ana Maria Cardoso de; Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Industrial no 

 Portugal Oitocentista – O Caso dos Lanifícios do Alentejo; dissertação de 

 doutoramento em História Contemporânea; apresentada na Universidade de Évora; 

 Editorial Estampa; 1998. 

MATOS, Fátima Loureiro de; A habitação no grande Porto: uma perspectiva geográfica da 

 evolução do mercado e da qualidade habitacional desde finais do séc. XIX até ao 

 final do milénio; dissertação de doutoramento em Geografia Humana; Universidade 

 do Porto, Faculdade de Letras; 2001. 



 

 

150 

 

MUGA, Henrique; Psicologia da arquitectura; Gailivro – Colecção Ensaios; 2005. 

MUMFORD, Lewis; A Cidade na História – suas origens, transformações e perspectivas; 

 Martins Fontes/Editora Universidade de Brasília; 1982. 

NASCIMENTO, Esmeralda; TRABULO, Márcia; Cemitérios – Ordenamentos e Questões 

 Jurídicas; 3ª edição; Edições Almedina; Outubro de 2008. 

NAVE, Joaquim Gil (coord.); FONSECA, Susana; Relatório Final do inquérito Sinesbioar; 

 Sinesbioar; Maio 2004. 

ORDEM DOS ARQUITECTOS; A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para 

 uma Arquitectura Sustentável; Portugal, Ordem dos Arquitectos; 2001. 

PEREIRA, Ricardo Estevam (concepção) e AA.VV; Ler a Paisagem – Um passeio por Sines, 

 guiado pelos seus escritores; Câmara Municipal de Sines; 2008. 

PEREIRA, Pedro Gomes; Tétano e Vacinação Anti-tetânica; 2009. 

Perfis de Saúde das Cidades: como conhecer e avaliar a saúde da sua cidade; OMS – 

 Gabinete Regional para a Europa; Copenhaga, 1995. 

PROENÇA, Raul e AA.VV; Guia de Portugal, Estremadura, Alentejo, Algarve (volume II); 

 Lisboa: Biblioteca Nacional de Lisboa; 1927. 

ROSEN, George; Uma história da saúde pública; tradução por Marcos Fernandes da Silva 

 Moreira com a colaboração de José Ruben de Alcântara Bonfim; São Paulo: Editora 

 UNESP/HUCITEC/Abrasco; 1994. 

ROSSA, Walter; in A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

SANTANA, Paula (coord.) [et al.]; A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

SANTANA, Paula; ROQUE, Nuno; in A Cidade e a Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

SANTANA, Paula; NOGUEIRA, Helena; SANTOS, Rita; COSTA, Cláudia; in A Cidade e a 

Saúde; Almedina; Outubro 2007. 

SANTANA, Paula; Geografias da saúde e do desenvolvimento – evolução e tendências em 

 Portugal; Almedina; 2005. 



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

151 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.); Globalização: Fatalidade ou Utopia?; Porto: Edições 

 Afrontamento; 2001. 

Parto sem assistência na área do Hospital de São Bernardo (Setúbal); Serviço de Pediatria 

 do Hospital de São Bernardo, Setúbal; Acta Pediátrica Portuguesa 0873-9781/07/38-

 1/18; 2007. 

SIMÕES, José Manuel; Saúde: o Território e as Desigualdades; tese de doutoramento em 

 Geografia Humana; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; 1989. 

SMITH, Adam; The Wealth of Nations; ed. por Edwin Cannan, Vol.I; University Paperbacks, 

 Londres; 1961. 

VALADAS, Bertília e LEITE, Maria João (tradução); O ruído e a cidade; Instituto do 

 Ambiente; Janeiro 2004. 

VIGARELLO, Georges; O Limpo e o Sujo – A Higiene do Corpo desde a Idade Média; 

 Fragmentos Mais; Tradução de Isabel St. Aubyn; 1985. 

 

 - Artigos de Revistas: 

AMARAL, Andreia; Transportes em revista – passageiros e mobilidade; revista mensal, ano 

 VIII, n.º 86; Abril 2010. 

COSTA, M.C. Lustosa; A cidade e o pensamento médico: uma leitura do espaço urbano; 

 Mercator – revista de Geografia da UFC, ano 01, nº 2; 2002. 

NASCIMENTO, Manuel do; Transportes em revista – passageiros e mobilidade; revista 

 mensal, ano VIII, n.º 90; Agosto 2010. 

SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho; artigo O conceito de saúde; revista Saúde 

 Pública,  vol. 31,  no. 5; São Paulo; Outubro 1997. 

URTEAGA, Luis; Miseria, miasmas y micróbios. Las topografias medicas y el estúdio del 

 médio ambiente en el siglo XIX; Barcelona: revista Geo Critica, nº 29, Setembro 

 1980. 



 

 

152 

 

WESTPHAL, Márcia Faria; O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso 

 com a qualidade de vida; artigo da revista Ciência e Saúde Colectiva, vol. 5, n.º 1; 

 Rio de Janeiro; 2000. 

 

 

 - Planos e Programas de Acção: 

GABINETE DA ÁREA DE SINES; Plano Geral da Área de Sines; Presidência do Concelho; 

 Lisboa, 1973. 

Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Sines – Diagnóstico Preliminar 

 (versão revista); MW Planeamento e Arquitectura; Maio 2009. 

Plano Director Municipal de Sines (3ª fase): Projecto de Plano, Vol. 1: Objectivos e 

 Propostas  de Ordenamento e Desenvolvimento Municipal; Hidrotécnica 

 Portuguesa (HP); Fevereiro de 1988. 

Plano Director Municipal de Sines – Caracterização e Diagnóstico: Vol. 3, Caracterização e 

 Diagnóstico (em revisão). PDM (a). 

Plano Director Municipal de Sines – Caracterização e Diagnóstico: Vol. 4, Estudos de 

 Caracterização (em revisão). PDM (b). 

Plano Director Municipal de Sines – Caracterização e Diagnóstico: Volume Anexos (em 

 revisão). PDM (c). 

Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines. 

Programa Territorial de Desenvolvimento do Litoral Alentejano: 2008-2013; Associação de 

 Municípios do Litoral Alentejano (AMLA); Maio 2008. 

 

 - Bibliografia Electrónica: 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101997000600016 

(consultado a 15 Outubro 2010). 



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

153 

 

http://greciantiga.org/arquivo.asp?num=0267 (consultado a 29 Setembro 2010). 

http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/viewFile/181/147 (consultado a 18 

Outubro 2010). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702004000100004 

(consultado a 18 Outubro 2010). 

http://www.cp.pt/cp/displayPage.do?vgnextoid=6ef3079ffa057010VgnVCM1000007b01a8c0

RCRD (consultado a 7 Outubro 2010). 

http://heritage.imeche.org/historyimeche/pastpresidents/president/GeorgeStephenson.htm 

(consultado a 9 Outubro 2010). 

http://gismapas.ccdr-a.gov.pt/sinesbioar/inquérito/RelInq.pdf (consultado a 7 Outubro 2010). 

http://www.dolfmeister.com/interchange/ (consultado a 7 Outubro 2010). 

http://oficinadahistoriad.blogspot.com/2008/12/mquina-vapor-james-watt-engenheiro.html 

(consultado a 9 Outubro 2010). 

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/designintro/industrial.html (consultado a 9 Outubro 2010). 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=galp%C3%A3o (consultado a 23 Outubro 

2010). 

http://www.appsp.org/pt/artigos/34-urbanismo/47-saude-urbanasaude-dos-urbanistas-o-

paradigma-perdido-da-urbanidade (consultado a 15 Setembro 2010). 

http://www.senat.fr/evenement/archives/D28/haussmann.html (consultado a 25 Outubro 

2010). 

http://www.bcncultura.cat/activitats/cerda-i-la-barcelona-del-futur-lexposicio-del-cccb/ 

(consultado a 25 Outubro 2010). 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1029876 (consultado a 25 Outubro 2010). 

http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm (consultado a 25 Outubro 

2010). 



 

 

154 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=352034&page=21 (consultado a 12 Junho 

2010). 

http://2.bp.blogspot.com/_-p34h9oGuCw/SRsZt9QpHpI/AAAAAAAAASQ/OfA39-

YvxBA/s320/normal_cidade-jardim-diagrama-n-3_cor.bmp (consultado a 3 Julho 2010). 

http://www.lib.umd.edu/NTL/gardencities.html (consultado a 25 Outubro 2010). 

http://www.yourlocalweb.co.uk/hertfordshire/letchworth-garden-city/pictures/page2/ 

(consultado a 25 Outubro 2010). 

http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm (consultado a 25 Outubro 

2010). 

http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm (consultado a 25 Outubro 

2010). 

http://www.healthycity.org/ (consultado a 11 Novembro 2010). 

http://www.redecidadessaudaveis.com/pt/ (consultado a 11 Novembro 2010). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/101610/E67843.pdf (consultado a 11 

Novembro 2010). 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT16/gt16_anna_rachel.pdf 

(consultado a 18 Outubro 2010). 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+s

aude/historia+do+sns/historiadosns.htm (consultado a 12 Novembro 2010). 

http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4051 (consultado a 14 Novembro 2010). 

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id06id133&fb=sim (consultado a 12 Julho 2010). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx; 

(consultado a 3 Dezembro 2010). 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/conteudo_258392.shtml (consultado a 3 

Dezembro 2010). 

https://lintomass.wordpress.com/page/85/ (consultado a 3 Dezembro 2010). 



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

155 

 

http://www.environment.gov.au/soe/2006/publications/emerging/public-health/index.html 

(consultado a 12 Setembro 2010). 

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/PSDC/AreasTrabalho/AvaliacaoIm

pacteSaude/Paginas/inicial.aspx (consultado a 16 Novembro 2010). 

http://cienciactiva.wordpress.com/2009/06/ (consultado a 15 Setembro 2010). 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_EXR_02.1.pdf (consultado a 27 Setembro 

2010). 

http://www.sppneumologia.pt/textos/?imc=51n76n (consultado a 12 Setembro 2010). 

http://1.bp.blogspot.com/_xleBEubNj6E/SfmZ5IKB3-

I/AAAAAAAAA4o/lapbwbGvzW0/s400/Mapa+Litoral+Alentejano+PT.gif (consultado a 2 Julho 

2010). 

http://www.alentejolitoral.pt/PortalEmpresario/ARegiao/Vantagenscompetitivas/Localizacaog

eoestrategica/Paginas/Localizacaogeoestrategica.aspx (consultado a 6 Novembro 2009). 

http://www.sines.pt/PT/concelho/geografia/dadosbasicos/Paginas/default.aspx (consultado a 

7 Julho 2010). 

http://www.sines.pt/PT/Concelho/sines1pagina/Paginas/default.aspx (consultado a 7 

Dezembro 2010). 

http://www.saudepublica.web.pt/TrabPedro/TetanoPGP.htm (consultado a 10 Dezembro 

2010). 

http://www.pneumoniasymptoms.org/ (consultado a 10 Dezembro 2010). 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/doencas/doencas+infe

cciosas/tuberculose.htm (consultado a 17 Setembro 2010). 

http://www.sines.pt/PT/viver/ambiente/Paginas/default.aspx, consultado a 19 de Janeiro de 

2011). 

http://www.sines.pt/PT/Viver/Desporto/programas_desportivos/caminhadas/Paginas/default.

aspx (consultado a 16 Novembro 2010). 

http://www.sines.pt/PT/concelho/geografia/dadosbasicos/Paginas/default.aspx


 

 

156 

 

http://www.sines.pt/PT/Viver/Saude/Paginas/default.aspx (consultado a 19 de Janeiro de 

2011). 

http://www.sinesregenera.com (consultado a 15 Fevereiro 2011). 

http://www.infopedia.pt/$individuacao (consultado a 3 Abril 2011).  



EVOLUÇÃO DO URBANISMO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA – O CASO DE SINES 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de palavras do documento: 41.633  



 

 

158 

 

Anexos 
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- Anexo 2 | Expropriações do Gabinete da Área de Sines (II) 

- Anexo 3 | Estrutura do Perfil de Saúde da cidade de Sines  
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Expropriações do Gabinete da Área de Sines (I)  
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- Comunicado de expropriação do Gabinete da Área de Sines (GAS). 
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- Contrato de compra e venda de terreno expropriado pelo Gabinete da Área de Sines. 
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- Estrutura das entrevistas realizadas a um grupo de oito indivíduos expropriados pelo 

Gabinete da Área de Sines (GAS). 

× Nome do(a) entrevistado(a); 

× Localização do terreno expropriado; 

× Área do terreno expropriado; 

× Valor oferecido pelo GAS; 

× Composição do terreno expropriado; 

× Situação actual do terreno expropriado; 

× Queixa(s) principal(ais); 

× Citações; 

× Data da entrevista. 

 

- Fotografias do Bairro Marítimo (fotografias de Carla Pires), 2010. 

   

Anexo 1 | 1      Anexo 1 | 2 
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Anexo 1 | 3      Anexo 1 | 4 

     

Anexo 1 | 5      Anexo 1 | 6 

 

- Fotografias do Bairro 1º de Maio (fotografias de Carla Pires), 2010. 

   

Anexo 1 | 7      Anexo 1 | 8 
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Anexo 1 | 9      Anexo 1 | 10 

   

Anexo 1 | 11      Anexo 1 | 12 

   

Anexo 1 | 13      Anexo 1 | 14 
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Anexo 1 | 15      Anexo 1 | 16 

   

Anexo 1 | 17      Anexo 1 | 18 

   

Anexo 1 | 19      Anexo 1 | 20 
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Anexo 2 

Expropriações do Gabinete da Área de Sines (II)
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- Estrutura do inquérito ao Bairro Novo da Provença Velha, baseado no inquérito realizado 

para o projecto Sinesbioar. 

INQUÉRITO AO BAIRRO NOVO DE PROVENÇA VELHA, SINES 
Relação saúde/ambiente 

 A. Dados pessoais 
Sexo: M ________ F _________ 

 
  

Idade:       
Há quantos anos mora aqui?       
Qual a razão? expropriado      
 outra. Qual?         
Profissão:           

      
B. Preocupação com os impactes da presença industrial 
1. O facto de residir numa região com um pólo industrial como o de Sines é algo que o(a) 
preocupa? 

 bastante   passa 
para a)  

 pouco   passa 
para b) 

 
 nada    
      
a) Porquê? - Justificações apresentadas por aqueles que estão preocupados com a presença do 
pólo. 

 saúde      
 poluição      
 acidentes      
 receio geral      
 futuro      
 outras razões         

      
b) Porquê? - Justificações apresentadas por aqueles que não estão preocupados com a presença 
do pólo. 

 não tem medo; não vê problema    
 confiança no sistema     
 há regiões piores     
 não pensa sobre isso; nada pode fazer    
 outras razões       

           

      
2. Quais as situações que o preocupam mais? 

 acidente industrial (explosão/incêndio)    
 poluição do ar      
 descargas e emissões acidentais    
 poluição da água     
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 poluição do mar     
 poluição do solo     
 outra situação       

 ns/nr      
      
3. Considera que a sua saúde e a da sua família poderão estar a ser afectadas pela presença das 
indústrias? 

 sim      
 não      
 ns/nr      
      
      
4. De que forma acha que a poluição industrial poderá estar a afectar a sua saúde? 

 ar/respiração      

 
alimentos da terra (vegetais, fruta, cereais, 
legumes)   

 água da rede pública     

 água dos poços     

 água do mar      

 peixe, moluscos, etc.     

 carne (galinhas, vacas, porcos)    

 outra situação        

 ns/nr      

  
    5. Quais lhe parecem que poderão ser as consequências? 

 doenças ou dificuldades respiratórias 
 

  

 alergias 
   

  

 problemas de cancro 
  

  

 dores de cabeça/enxaquecas 
  

  

 problemas digestivos 
  

  

 problemas reprodutivos 
  

  

 problemas de fígado 
  

  

 stress 
   

  

 alterações genéticas 
  

  

 outras consequências       

 ns/nr 
   

  

  
    C. Prevenção e Responsabilidade 

6. O que acha que seria necessário fazer para prevenir estes efeitos da poluição industrial na 
saúde das populações? 

 melhor acesso aos cuidados de saúde 
 

  

 melhorar os sistemas de controlo de poluição 
  das empresas 

   
  

 maior fiscalização das emissões das empresas   
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 rastreios sobre a saúde das populações   

 fechar as indústrias que não cumprem a legislação   

 placares com informação contínua sobre poluição   

 outra acção         

 ns/nr 
   

  

  
    D. A construção social da poluição do ar 

7. A poluição do ar nesta região não é um problema importante pois os ventos levam-na para 
longe. 

 concordo   
   

 discordo   
   

 ns/nr   
   

  
    8. Quando não vejo fumo nas chaminés fico descansado(a), pois acho que não estamos a ser 

afectados pela poluição. 

  
     concordo   

   
 discordo   

   
 ns/nr   

   
  

    9. É da poluição que não se vê que tenho mais receio. 
    concordo   
   

 discordo   
   

 ns/nr   
   

  
    10. Por mais melhorias tecnológicas que as empresas introduzam, há poluição acumulada ao 

longo dos 
anos que nos continuará a afectar. 

     concordo   
   

 discordo   
   

 ns/nr   
   

  
    11. Se deixasse de haver cheiros, grande parte das minhas preocupações com a poluição 

desapareceriam. 

 concordo   
   

 discordo   
   

 ns/nr   
   

      
12. Desde que as emissões, em geral, se situem dentro dos limites da Lei, penso que não 
teremos qual- 
quer problema.  

     concordo   
   

 discordo   
   

 ns/nr   
   

      
13. Sei quando a poluição está mais intensa pelo cheiro que sinto no ar. 
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 sim   
   

 não   
   

 ns/nr   
   

      
14. A poluição do ar acaba por afectar a qualidade da fruta e legumes produzidos na região. 

 concordo      
 discordo      
 ns/nr      
      
15. Mesmo com a poluição industrial, esta região tem melhor qualidade ambiental do que regiões 
como Lisboa ou Setúbal. 

      
 concordo      
 discordo      
 ns/nr      
      
16. Quando há cheiros muito intensos à noite é sinal que as empresas estão a fazer descargas 
ilegais. 

 concordo      
 discordo      
 ns/nr      
      
    

 
 

      
    Data   
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- Fotografias do Bairro Novo da Provença Velha (fotografias de Carla Pires), 2010. 

  
Anexo 2 | 1      Anexo 2 | 2  

  
Anexo 2 | 3      Anexo 2 | 4 

  
Anexo 2 | 5      Anexo 2 | 6 
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Anexo 2 | 7      Anexo 2 | 8 

 

Anexo 2 | 9 
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- Estrutura do Perfil de Saúde da cidade de Sines, de acordo com o Perfil de Cidades feito 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS)113. 

PERFIL DE SAÚDE DA CIDADE DE SINES 

1. População 

 - Dimensão da cidade; 

 - Descrição demográfica da população (censos nacionais ou regionais); 

 - (Podem ser incluídas tendências e projecções para o futuro). 

2. Estado de saúde 

 Estatísticas vitais: 

 - Medidas dos nascimentos; 

 - Mortes por grupo etário e causa; 

 - Razões que permitem comparações com outros lugares. 

 Estatísticas de morbilidade: 

 - Medidas da doença na população (obtidas através dos registos de doenças ou dos 

serviços de saúde) – ex. nº de internamentos, nº de camas disponíveis, nº de equipamentos 

de saúde. 

3. Estilos de vida 

 - Hábitos tabágicos; 

 - Hábitos alcoólicos; 

 - Abuso de drogas; 

 - Exercício físico; 

 - Dieta. 

4. Habitação 

 - Nº de pessoas sem-abrigo na cidade; 

 - As características físicas das habitações; 

                                                 

113 Perfis de Saúde das Cidades: como conhecer e avaliar a saúde da sua cidade; OMS –  Gabinete 
 Regional para a Europa; Copenhaga, 1995. 
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 - A densidade de ocupação. 

 

5. Condições socioeconómicas 

 - Educação; 

 - Emprego; 

 - Rendimento; 

 - Crime e Violência; 

 - Participação cultural. 

6. Ambiente biofísico 

 - Qualidade do ar; 

 - Qualidade da água; 

 - Serviço de água e saneamento; 

 - Poluição sonora; 

 - Radiações; 

 - Espaços verdes; 

 - Infestações; 

 - Qualidade dos alimentos. 

7. Desigualdades 

 Muitas das estatísticas referidas acima, podem ser analisadas de acordo com as 

características da população para demonstrar as diferenças entre os grupos. 

8. Infraestruturas físicas e sociais 

 Físicas (descritiva e qualitativa): 

 - Transportes; 

 - Comunicações; 

 - Renovações da cidade e Planeamento Urbano. 

 Sociais: 

 - Oportunidades de formação; 
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 - Descrições de projectos de desenvolvimento comunitário; 

 - Isolamento social. 

9. Políticas e serviços de Saúde Pública 

 “…por saúde pública, queremos significar serviços e políticas cujo objectivo geral é a 

promoção da saúde e a prevenção da doença”. 

 - Lista de políticas que existem; 

 - Um comentário sobre a efectividade da sua implementação. 

 Por grupos de áreas: 

 - Políticas e serviços destinados à prevenção da doença na população; 

 - Políticas e serviços educacionais; 

 - Políticas e serviços ambientais. 

 


	1 Introdução
	2 Urbanismo e Saúde Pública – relação da sua evolução e conceitos associados
	2.1 O precursor no estudo da influência do ambiente na Saúde Pública 
	2.2 Da Revolução Industrial até à actualidade 
	2.3 O papel do Urbanismo na diminuição dos problemas de Saúde Pública
	2.3.1 A importância do lugar na Saúde Pública
	2.3.2  Aspectos de melhoria urbana com impacte na Saúde Pública
	2.3.3 Determinantes urbanos que influenciam a Saúde Pública
	2.3.3.1 Zonamento
	2.3.3.2 Zonas habitacionais
	2.3.3.3 Indústrias
	2.3.3.4 Equipamentos
	2.3.3.5 Água e Resíduos
	2.3.3.6 Espaços verdes
	2.3.3.7 Qualidade do ambiente
	2.3.3.8 Transportes
	2.3.3.9 Segurança



	3 O caso de estudo – o concelho de Sines
	3.1 Justificação da escolha do caso
	3.2 Enquadramento histórico e geográfico
	3.3 História da relação da evolução do urbanismo e da saúde pública em Sines
	3.4 O urbanismo e a saúde pública em Sines “antes” dos complexos portuário e industrial
	3.4.1 De 1900 até ao fim da década 60 do século XX
	3.4.1.1 Actividades profissionais
	3.4.1.2 Condições de habitabilidade
	3.4.1.3 Saneamento público
	3.4.1.4 Serviços médicos
	3.4.1.5 Mobilidade e Acessibilidade


	3.5 O urbanismo e a saúde pública em Sines “com” os complexos portuário e industrial
	3.5.1 A eleição de Sines para a implantação dos complexos portuário e industrial
	3.5.2 Décadas 70, 80 e 90 do século XX
	3.5.2.1 Actividades profissionais
	3.5.2.2 Condições de habitabilidade
	3.5.2.3 Saneamento público
	3.5.2.4 Serviços médicos
	3.5.2.5 Mobilidade e Acessibilidade


	3.6  Plano Geral da Área de Sines

	4 A avaliação dos impactes do Urbanismo na Saúde Pública
	4.1 A avaliação dos impactes do urbanismo na saúde pública em Sines
	4.2 As principais fontes poluidoras

	5 O futuro em Sines
	5.1 Projectos e programas de acção, actualmente em curso, em Sines
	5.1.1 Projectos Sinesbioar, GISA e projecto de investigação oncológico
	5.1.2 Programa Territorial de Desenvolvimento do Litoral Alentejano: 2008-2013 e Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines

	5.2 Planos e programas existentes, não adoptados no concelho, com interesse para o seu desenvolvimento

	6 Conclusão

