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Introdução 

Nas últimas décadas, em todos os países europeus, nas regiões metropolitanas, a expansão urbana 

assumiu um carácter difuso. Paralelamente, fora dessas regiões, assistiu-se ao crescimento 

demográfico e económico significativo das cidades de pequena e média dimensão. Em ambos os 

casos, o espaço rural circunvizinho à área edificada contínua da cidade reconfigurou-se através de 

transformações do uso do solo, das estruturas populacionais, práticas sociais e actividades, sendo que a 

agricultura, apesar de continuar a existir, deixou de ser a actividade predominante. Este espaço 

reconfigurado é denominado por muitos autores espaço periurbano, o qual se expande seguindo as 

principais vias de comunicação e/ou abrangendo áreas com qualidade ambiental, sendo portanto, “a 

discontinuous spatial phenomenon around most cities” (Lewis e Maund, 1976; Bryant et al, 1982).  

 

Ford (1999, 298) (baseada em Nelson e Dueker, 1990; Davies e Yeates, 1991; Errington, 1994; 

Burnley e Murphy, 1995a) afirma que “population growth in the peri-urban region appears to be 

virtually universal throughout Western countries, although varying in intensity and scale”. Também, 

Zarate (1984:100 em Entrena, 2004) lembra que nessa área são produzidas as transformações 

morfológicas e demográficas mais rápidas e profundas de toda a região urbana.1 Contudo, poucos são 

os estudos que tratam dos componentes do crescimento da população periurbana e dos factores 

socioeconómicos e culturais que neles actuam.  

A maioria dos autores refere a entrada (em inglês, in-migration) de população dos centros urbanos ou 

de áreas rurais mais afastadas como o principal componente da variação demográfica positiva do 

espaço periurbano. (Pumain, 2003; Saraceno, 1994 Iaquinta e Drescher, 2000). Ford (1999:302) 

                                                 
1 A região urbana ou urbanizada é “uma complexa estrutura interurbana, formada por uma malha ou rede de 
assentamentos urbanos dispersos; ou seja, uma espécie de nebulosa urbana ...que possui características sociais e 
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considera, também, um outro componente, a retenção da população, ou seja a população natural dessa 

área ou que para lá mudou em períodos anteriores, em lugar de partir, opta por se inserir nas 

deslocações diárias para os centros urbanos de emprego, maioritariamente fora da área periurbana. 

 

É importante salientar que a migração da população das partes mais centrais ou dos subúrbios das 

metrópoles para a zona periurbana deve ser analisada no âmbito de dois processos distintos: a 

suburbanização e a contra-urbanização.2 A suburbanização é aqui entendida como “an extension of the 

established built-up areas...which form an integral, if imperfectly accessible part of the expanding 

metropolitan area (Berry at al, 1995:17). Assim, as áreas caracterizadas como suburbanas registam um 

aumento considerável de habitações e de população cuja maioria vai engrossar os movimentos 

pendulares diários, em geral, para fora do espaço periurbano embora esses movimentos tenham vindo 

a intensificar-se dentro desse espaço graças à diversificação das actividades económicas (Entrena, 

2004). Neste processo, a razão principal da escolha do lugar de residência são os preços de habitação 

mais baratos e as boas acessibilidades. Por outro lado, no caso da contra-urbanização, o crescimento 

populacional ocorre, também, em áreas mais distantes do espaço periurbano e não apenas em áreas 

contíguas às áreas metropolitanas (Ford, 1999). Aqui a escolha do lugar de residência está ligada à 

preferência pela vida em ambiente de qualidade, seja perto do mar ou no campo. Neste último caso 

pode estar presente o desejo do novo residente de substituir o estilo de vida urbano por um mais rural 

em muito utópico, ou seja, o denominado “idílio rural” (Halliday e Combes, 1995; Gorton et al, 1998).  

 

A contra-urbanização não implica um aumento significativo da densidade populacional ou 

habitacional uma vez que a maioria dos migrantes3 opta por habitações unifamiliares. Nessas 

circunstâncias, esses migrantes podem não se inserir nos fluxos diários para os centros urbanos se a 

mudança de habitação for acompanhada por um novo emprego no lugar de residência ou se o novo 

residente já estiver em idade pós-activa.  

É evidente, portanto que a entrada de população é o principal factor de crescimento do espaço 

periurbano e que a maioria dos seus novos habitantes vai participar nas deslocações diárias entre o 

lugar de residência e o lugar de trabalho, que se pode localizar dentro ou fora desse espaço.  

 

                                                                                                                                                         
económicas propriamente urbanas e que funcionalmente está constituída como um espaço utilitário” (Precedo 
Ledo, 1988:90 em Entrena, 2004: 64). 
2 Contra-urbanização (counterurbanization) segundo Fielding (1994: 297), consiste num padrão de redistribuição 
populacional em que as populações dos grandes aglomerados entram em declínio (ou estagnam) devido às perdas 
líquidas resultantes da migração ao passo que os aglomerados mais pequenos -"independentes" - vêem as suas 
populações aumentar graças aos ganhos líquidos resultantes dessas mesmas migrações (…).Este termo é usado 
basicamente na literatura anglo-saxónica enquanto que, nas literaturas francesa e portuguesa, processos 
semelhantes são denominados de “rurbanização” (Bauer e Roux, 1976; Salgueiro, 1992 in Tenedório, 1998) ou 
“periurbanização” (Tenedório, 1998, Steinberg, 2003).  
3 Migrante é aqui definido como o indivíduo que muda de residência, atravessando um limite administrativo-
territorial. 
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1.Mobilidade territorial em Portugal 

Em Portugal, os territórios de maior crescimento demográfico localizam-se nas áreas periurbanas, 

principalmente no litoral (Melo e Vala, 2004; Marques, 2004). Roca e Pimentel (2003) demonstraram 

que, nessas áreas, foram registados os maiores saldos positivos das migrações interconcelhias 

enquanto que a grande maioria dos concelhos rurais bem como, em regra, os urbanos onde se 

encontram cidades médias ou grandes, incluindo Lisboa e Porto, apresentaram os maiores saldos 

negativos. Uma outra conclusão importante desse estudo é que a procura de habitação foi a principal 

causa provável das migrações interconcelhias em Portugal, principalmente nas regiões litorais. É de 

pressupor, portanto, que a mudança de residência geralmente não é acompanhada pela mudança de 

emprego, ou seja, trata-se de mobilidade residencial (Pumain, 2003). 

 

Por sua vez, Costa e Costa (2003) e Melo e Vala (2004), comprovaram que as áreas de movimentos 

pendulares de Lisboa e do Porto bem como de outros pólos alternativos de emprego se alargaram 

consideravelmente nos anos noventa abrangendo áreas periurbanas e mesmo algumas áreas rurais. 

Essa expansão deveu-se a factores como a predominância do automóvel ligeiro como meio 

preferencial de transporte cuja intensificação do uso ocorreu paralelamente com a expansão e melhoria 

das vias rodoviárias.  

 

Estas ilações implicam supor que o crescimento demográfico do espaço periurbano foi ocasionado 

essencialmente pela mobilidade residencial, ou seja, a população mudou para as áreas periurbanas em 

busca de habitação mais barata, sendo aqui evidente o processo de suburbanização. Contudo, entre os 

novos habitantes do espaço periurbano podem estar, também, pessoas à procura de melhor qualidade 

de vida, no campo ou perto da praia, o que poderia denotar um processo mesmo que incipiente de 

contra-urbanização. No entanto, o que ocorre é que, em geral, os novos residentes desse espaço não 

quebram os laços com o estilo de vida urbano uma vez que a maioria deles retêm os seus postos de 

trabalho fora do espaço periurbano ou seja, inserem-se nos movimentos pendulares. Parece, assim, 

haver uma relação espacial entre esses dois tipos de mobilidade. 

2. Migrações e movimentos pendulares na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

2.1. Hipóteses e metodologia 

Neste artigo propõe-se testar as hipóteses de que: (i) há correlação positiva, estatisticamente 

significativa, entre a variação do número de pessoas que mudaram para outro concelho da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e a variação do número de pessoas que participam nos movimentos 

pendulares; (ii) as áreas de maior dinamismo desses movimentos estão localizadas no espaço 

periurbano da RLVT. A escolha incidiu sobre essa região por vários motivos: (i) nela se localiza uma 

das duas áreas metropolitanas portuguesas, a Área Metropolitana de Lisboa (AML); (ii) é a mais 

importante região de circulação diária de população do país, sendo que nas últimas décadas assistiu-se 
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ao desenvolvimento de cidades de pequena e média dimensão que se foram tornando destinos 

alternativos a Lisboa como pólos de emprego e, assim, alargaram as suas áreas de movimentos 

pendulares4 (Melo e Vala, 2004; Costa e Costa, 2003).  

 

A freguesia foi escolhida para unidade territorial de análise pelas seguintes razões: (i) aquando da 

análise prévia de dados verificou-se haver grandes diferenças dentro dos concelhos quanto à 

importância da mobilidade territorial; (ii) ter sido a freguesia a unidade territorial da Tipologia das 

Áreas Urbanas da DGOTDU e do INE (1998).5 Esta tipologia serviu de referência na análise e 

interpretação dos resultados. Foram consideradas como freguesias periurbanas aquelas classificadas 

como medianamente urbanas e predominantemente rurais. A inclusão deste último tipo de freguesias 

justifica-se com o pressuposto de que, durante a década de noventa, a maioria delas tornaram-se, 

periurbanas pela seguintes razões: (i) quase todos os concelhos da RLVT, principalmente os da 

segunda coroa da AML6 e de sua Área de Influência7 registaram saldos migratórios positivos elevados 

(Roca e Pimentel, 2004); (ii) as áreas de movimentos pendulares expandiram-se consideravelmente, 

englobando áreas rurais (Costa e Costa, 2003).8  

Foram seleccionados os seguintes indicadores para testar as hipóteses: 

                                                 
4 Com destaque para Oeiras e Palmela na AML, Santarém na Área de Influência da AML bem como de Abrantes 
Alcobaça e Caldas da Rainha, na área exterior à Área de Influência da AML. 
5 A classificação estatística atribuída pelo INE em Julho de 1996 (freguesias urbanas, semiurbanas e rurais) é o 
suporte da actual estrutura de definição das áreas urbanas, sendo complementada e ajustada, espacial e 
funcionalmente, em função de critérios de planeamento. Os critérios de funcionalidade/planeamento tidos em 
conta foram os seguintes: taxa de variação da população residente e número de alojamentos, 1981-91; categoria 
administrativa das freguesias; propostas dos PDM ratificados e dos PROT aprovados; ocupação sazonal dos 
alojamentos. As freguesias pertencentes a sedes de concelho, embora com comportamentos demográficos muito 
diferenciados, não devem ser integradas em Áreas Predominantemente Rurais. As freguesias consideradas na 
presente tipologia são apenas as existentes à data do Censo de 1991. As Áreas Predominantemente Urbanas 
(APU) integram as seguintes situações: a) freguesias urbanas (densidade superior a 500 hab/km2 ou existência 
de, pelo menos, um lugar com  5000 ou mais habitantes); b) freguesias semiurbanas contíguas às freguesias 
urbanas, incluídas na área urbana, segundo orientações e critérios de funcionalidade/planeamento; c) freguesias 
semiurbanas (densidade entre 100 e 500 hab/km2 ou existência de, pelo menos, um lugar entre 2000 e 5000 
habitantes) constituindo por si só áreas predominantemente urbanas segundo orientações e critérios de 
funcionalidade/planeamento; d) freguesias sedes de Concelho com população residente superior a 5000 
habitantes. Integram as Áreas Medianamente Urbanas as seguintes situações: a) freguesias semiurbanas não 
incluídas na área predominantemente urbana; b) freguesias sedes de Concelho não incluídas na área 
predominantemente urbana. Integram as Áreas Predominantemente Rurais (APR) os restantes casos. (Fonte: 
http://conceitos.ine.pt/) 
 
6 Concelhos da primeira coroa da AML: Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de 
Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Moita; Concelhos da segunda coroa: Mafra, Azambuja, Alcochete, Montijo, 
Palmela, Sesimbra e Setúbal. (Fonte: Melo e Vala, 2004). 
7 Concelhos da Área de Influência da AML: Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Torres 
Vedras, Lourinhã, Cadaval, Santarém, Cartaxo, Almeirim, Salvaterra de Magos, Coruche e Benavente. (Fonte: 
Melo e Vala, 2004) 
8 A definição do espaço periurbano poderia, também, ter sido feita com a classificação do uso do solo. No 
entanto, a última carta de uso do solo da RLVT data de 1998.  
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• Taxa de variação do número de “imigrantes”9 de outros concelhos entre 1996 e 2001, 

em relação ao período 1986-1991 (em %); 

• Taxa de variação do número de pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar ou 

estudar em outro concelho, no período 1991-2001 (em %).  

 

Há algumas limitações quanto ao uso desses indicadores, as quais podem ter influenciado o grau de 

significância das correlações que foram testadas. Primeiro, a população que trabalha não pode ser 

separada da que estuda fora da freguesia de residência. Segundo, não há dados disponíveis sobre a 

idade dos “imigrantes” no site do INE ou no CD-Rom com os Censos 200110. Sabe-se, no entanto, que 

esta variável é cada vez mais importante como factor explicativo das migrações já que os seus vários 

tipos estão associados às diversas etapas do ciclo de vida dos indivíduos e de suas famílias.11 Terceiro, 

não se dispõe, também, de dados sobre a direcção das migrações e dos movimentos pendulares.  

Foram efectuadas análises de correlação simples, utilizando-se o método de Pearson,12 para os 

seguintes territórios, levando em linha de conta a dependência de Lisboa: (i) freguesias da AML e de 

sua Área de Influência; (ii) restantes freguesias da RLVT.  

2.2. Resultados da análise  

Confirmou-se a hipótese de que a variação do número de novos residentes e a variação das 

deslocações diárias de população apresentam correlações positivas, estatisticamente significativas, nos 

dois territórios analisados.  

 

No território da AML e de sua Área de Influência, o grau de correlação é médio (0,43)13 o que leva a 

concluir que boa parte das freguesias que registam um crescimento significativo de novos residentes, 

experimentam, também um crescimento significativo dos movimentos pendulares para outro concelho, 

em geral Lisboa, onde se concentra a oferta de emprego (mapas 1 e 2). Assim, deduz-se que, em parte, 

os “imigrantes” vêm engrossar os movimentos pendulares. 

                                                 
9 Os quadros dos Censos da População 2001 utilizam os termos “imigrantes” e “emigrantes” quando se referem 
aos indivíduos que participam nas migrações interconcelhias. (Ver quadros 6.10 a 6.14 no site do INE: 
www.ine.pt). Neste texto, os termos imigrante e emigrante serão referidos entre aspas devido a, na literatura 
técnica nacional, serem utilizados apenas nas migrações externas. Na literatura anglo-saxónica, é feita a distinção 
entre in-migrant/out-migrant nas migrações internas e immigrant e emigrant nas migrações externas. Tenta-se 
utilizar na maior parte das vezes a expressão “novos residentes” como sinónimo de “imigrantes”. 
10 Foram essas as fontes de dados da análise. 
11 Na Europa, em geral, os jovens predominam nas migrações para as partes mais centrais das áreas 
metropolitanas enquanto que os jovens adultos (entre os 25 e 40 anos) com filhos pequenos, são maioritários nas 
migrações das áreas centrais para os espaços mais periféricos das áreas metropolitanas ou mesmo para fora deles. 
Já as pessoas em idade de reforma preferem espaços rurais ou periurbanos com melhor qualidade de vida, que 
podem estar ou não próximos de áreas metropolitanas (ver síntese de projecto europeu sobre migrações internas 
e a variável idade em REES, KUPISZEWSKI,1999). 
12 Para saber mais sobre o método de correlação simples de Pearson ver Blalock (1971). 
13 A um nível de significância de 0,05. 
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Mapa 1. Variação do número de g  outros concelhos 1986-1991/1996-2001 (%).  imi rantes deI c
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Fonte: Censo da População 2001 (CD-ROM). 

 

 

Mapa 2. Deslocações diárias da população har ou estudar fora do concelho, 1991-2001. 
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Fonte: Censo da População 2001 (CD-ROM). 
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O facto da correlação não ser mais forte pode ser devido a haver um número considerável de 

freguesias que apresentam altos valores de crescimento da “imigração” e baixos valores de 

crescimento dos movimentos pendulares. Isto quer dizer que uma boa parte dos novos residentes não 

se inseriu nos movimentos pendulares (mapas 1 e 2). Interessante é notar que, em geral, essas 

freguesias são medianamente urbanas e situam-se no litoral sul do Oeste ou na Lezíria do Tejo. Pode-

se, portanto, supor que, além dos “imigrantes” que se inserem nas deslocações diárias, há três outros 

tipos de novos habitantes do espaço periurbano localizado na AML ou em sua Área de Influência: (i) 

indivíduos já reformados, atraídos pela proximidade do mar ou pela vida no campo e que, talvez, 

tenham transformado as suas segundas residências em residência habitual; (ii) indivíduos que optaram 

por viver em lugares pequenos com melhor qualidade de vida mas não muito distantes da metrópole e 

que exercem actividades profissionais no lugar de residência através do uso das novas tecnologias da 

informação e da comunicação; (iii) filhos dos novos residentes, em idade pré-escolar ou a frequentar o 

ensino básico que, sendo assim, participam raramente nas deslocações diárias para fora do concelho de 

residência. 14

 

Fora da AML e de sua Área de Influência, a correlação entre “imigração” e movimentos pendulares é 

positiva e fraca (0,21).15 Neste território, há um número assinalável de freguesias com forte 

crescimento dos movimentos pendulares e fraco crescimento do número de novos residentes. Assim, 

pode-se deduzir que parte considerável da população que se desloca diariamente para fora de seus 

concelhos de residência, maioritariamente rurais, não são novos habitantes do espaço periurbano mas 

pessoas que viveram sempre nesses concelhos ou mudaram para ali já há bastante tempo. Essas 

pessoas inseriram-se nos movimentos pendulares interconcelhios, em regra dentro da própria região, 

aproveitando a melhoria da rede viária, a maior facilidade em obter um automóvel bem como o 

aparecimento de novos pólos de emprego nesse território em paralelo com o enfraquecimento do 

emprego na agricultura. Esta suposição é reforçada pelo facto da maior parte das freguesias com alto 

crescimento dos movimentos pendulares e baixo crescimento da “imigração” estar localizada nas áreas 

de deslocações diárias das cidades de Alcobaça, Caldas da Rainha e Abrantes (Costa e Costa, 2003). 

Neste caso, trata-se, assim, de retenção da população pois a existência de pólos alternativos de 

emprego a Lisboa nessa área pode diminuir a propensão para deixar esses territórios. 

 

Parece confirmar-se, também, a hipótese das freguesias com valores elevados de crescimento da 

“imigração” e dos movimentos pendulares serem maioritariamente periurbanas (ver mapas 1 e 2). De 

facto, na segunda coroa da AML ou na sua Área de Influência, 16 as freguesias periurbanas 

                                                 
14 Infelizmente, não há dados estatísticos disponíveis para que se possa verificar essas suposições. 
15 A um nível de significância estatística de 0,01. 
16 São 41 freguesias num total de 66 freguesias nos concelhos da segunda coroa da AML (Mafra, Azambuja, 
Montijo, Sesimbra e Setúbal) e nos da Área de Influência da AML (Cadaval, Lourinhã, Alenquer, Arruda dos 
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representam 62% e, no território fora da AML e da sua Área de Influência17 chegam a atingir os 70% 

de todas as freguesias com valores elevados nesses indicadores. Tanto num como noutro território, 

essas freguesias localizam-se, em regra, próximas dos principais eixos rodoviários ou junto ao mar.  

2.3. A paisagem-mosaico do espaço periurbano 

Na última década, na RLVT, o espaço periurbano circundante às cidades, seja qual for a sua dimensão, 

foi marcado pelo aparecimento de novos habitantes, que em grande parte vieram engrossar os 

movimentos pendulares diários entre o lugar de residência e o lugar de emprego ou de estudo em outro 

concelho. Muitos parecem ter imigrado em busca de habitação mais barata estando porém também, 

presentes mas, em menor número, os indivíduos que procuravam uma melhor qualidade de vida no 

campo ou junto ao mar. A chegada dos “urbanites”, ou seja, de novos habitantes com estilos de vida 

urbanos ou a adopção das urbanidades pela população natural desses territórios, a qual passou a 

dedicar-se a actividades não agrícolas fora dos lugares rurais de residência, ocasionaram mudanças 

marcantes na paisagem, até então caracterizada pela predominância de áreas florestais e agrícolas. 

Assim, a paisagem é composta por um mosaico cada vez mais complexo de: (i) urbanizações, produtos 

do processo acelerado de suburbanização; (ii) condomínios residenciais horizontais, muitas vezes com 

denominações rurais (por exemplo, “quintas”), produtos de uma incipiente contra-urbanização; (iii) 

áreas agrícolas ou florestais, em parte abandonadas, pontilhadas de residências unifamiliares não 

rústicas, produto da penetração das urbanidades nas ruralidades; (iv) grandes superfícies 

multifuncionais (comércio, serviços e lazer) para fazer frente a novos hábitos de consumo urbano.  

Considerações finais 

As grandes transformações morfológicas e demográficas ocorridas no espaço peri-urbano da RLVT 

deram origem a uma série de situações problemáticas: (i) a densificação da área edificada; (ii) o 

aumento da poluição atmosférica e sonora relacionado com o grande incremento no uso do automóvel 

nas múltiplas deslocações casa – trabalho/compras/lazer; (iii) a situação de ruptura das infra-estruturas 

comunais e dos equipamentos sociais; (iv) a diminuição da importância das actividades primárias; (v) 

o declínio do comércio tradicional nos pequenos centros urbanos; (vi) a diminuição dos serviços de 

transportes colectivos. 

 

 

A resolução desses problemas requer acções consertadas que envolvam tanto os antigos como os 

novos habitantes do espaço periurbano. Contudo, há conflitos de interesses quanto às medidas 

consideradas prioritárias visando a melhoria da qualidade de vida dos diversos grupos sociais. Dois 

exemplos extremos seriam os novos residentes que se deslocam diariamente para o trabalho ou estudo 

                                                                                                                                                         
Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Benavente, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos e 
Santarém).  
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fora do espaço periurbano e cujo sentimento de pertença territorial é praticamente inexistente e a 

população rural natural desse espaço, composta em boa parte por idosos, pouco receptíveis às 

mudanças mas, no entanto, figuras-chave na preservação da identidade territorial. Sendo assim, são 

necessárias intervenções por parte do poder local e de outros agentes institucionais que se baseiem na 

potencialização de sinergias e na minimização de conflitos entre antigos e novos residentes do espaço 

periurbano visando um desenvolvimento sustentável. 
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