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ESTUDO DAS SEGUNDAS RESIDÊNCIAS EM PORTUGAL:
DESAFIOS CONCEPTUAIS E METODOLÓGICOS

INTRODUÇÃO
Pelo Recenseamento Geral da Habitação de 2001, foram contabilizados 5.046.744 alojamentos familiares (clássicos e não clássicos) em Portugal, valor que correspondeu a um
crescimento de 20,7% face ao que se tinha verificado em 1991. Deste total, 18,3% dos
alojamentos foram classificados pelo INE, em 2001, como de uso sazonal ou secundário,
tendo a variação destes, relativamente a 1991, correspondido a uma taxa de 40,2%.
Com diferentes matizes mas de significado semelhante, esta expansão do imobiliário de
segundas residências1 alastra em diferentes países de diferentes continentes e em diferentes
contextos económicos e territoriais, conduzindo a um retomar do interesse da comunidade
científica, nomeadamente sobre o conhecimento dos mecanismos que lhe estão na origem e,
sobretudo, sobre as várias dimensões de efeitos que poderão resultar desta mesma expansão,
tanto aos níveis social e cultural, como sobre a economia e a sustentabilidade territorial. De
facto, desde o Panamá (McWatters, 2009), até à Suécia (Müller, 2004), passando pelo Brasil
(Silva, 2009; Tulik, 1995), por Espanha (Fernández, 2003; Colás, 2003) e pela Noruega
(Ericsson, 2006; Flognfeldt, 2006), tem sido crescente, não só a expansão de segundas residências, como o correlativo interesse sobre o seu estudo, retomando-se assim uma linha de
investigação cuja consolidação se tinha iniciado, sobretudo, nos anos 70, altura em que são
produzidas algumas obras de referência, e das quais destacamos, pela sua ainda actualidade, a
de Coppock (1977). Em Portugal, para além de alguns trabalhos pioneiros mas de significado territorial muito restrito, é de destacar o estudo de Caldeira (1995), formulado enquanto dissertação de mestrado que se debruçou mais detalhadamente sobre o caso específico da Área Metropolitana de Lisboa (AML).
Para além da forte expansão verificada na década de 90, as segundas residências são
ainda, em Portugal, um duplo caso de discussão, tanto a nível do ordenamento do território
(PNPOT2) como do desenvolvimento turístico (PENT3), sector onde se introduziu o con__________________
1
Preferimos esta designação face a outras presentes na literatura, tal como residências secundárias ou de uso
sazonal, não só porque não se trata de uma disjunção entre a frequência da sua utilização, mas também porque
esta é a mais acolhida na bibliografia e ela mesma tenta ultrapassar o sentido depreciativo associado à oposição
entre “residência secundária” e “primária”.
2
Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território.
3
Plano Estratégico Nacional de Turismo.
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