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- A cidade - insistes em perguntar. 

-Vimos cá trabalhar todos os dias - responder-te-ão uns, e outros: - Voltamos cá para dormir. 

-Mas a cidade onde se vive? - perguntas. 

- Deve ser para ali - dizem, e uns erguem o braço obliquamente na direcção de uma 

incrustação de poliedros opacos, enquanto outros indicam para trás das tuas costas o 

espectro de outras cúspides. 

 

in Italo Calvino, “As Cidades Invisíveis” 
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RESUMO 

 

Após três décadas sobre as primeiras medidas de repressão à construção clandestina e 15 

anos de vigência de um regime de excepção, subsistem bairros precários fruto de acções 

espontâneas de populações com carência a nível habitacional. As Políticas de Habitação, 

alvo de revisão bibliográfica nesta dissertação, nem sempre souberam responder em tempo 

útil e de forma definitiva à exclusão social e à necessidade de habitação condigna, direito 

consagrado na Constituição Portuguesa.  

 

Debruçando-se sobre a condição urbana actual, em estreita articulação com a sociedade 

contemporânea, a dissertação foca o olhar nas questões da habitação e aponta estratégias 

possíveis de intervenção que sigam abordagens mais flexíveis e participativas, fruto de um 

modo de construir cidade mais reflexivo que possa responder eficazmente a dois direitos 

fundamentais: o Direito à Cidade e o Direito à Habitação.  

 

No Bairro do Talude Militar em Unhos, área urbana crítica da periferia da Área Metropolitana 

de Lisboa, considerada “insusceptível de reconversão”, os moradores maioritariamente de 

origem cabo-verdiana, esperam pelo realojamento desde 1993. Usado como caso de estudo, 

o bairro serviu de palco para a realização de várias actividades que permitiram traçar 

reflexões sobre o processo de realojamento já iniciado e sobretudo sobre o processo de 

realojamento que está ainda por concluir. 
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ABSTRACT	  

	  

After three decades on the first steps to suppress illegal settlements, there are still slums as 

the result of spontaneous actions of people with housing deficit. Housing Policies were not 

able to react on time and in a definitive way to social exclusion and the need for adequate 

housing, a Right under the Portuguese Constitution. 

 

Focusing on the actual urban condition, in close cooperation with contemporary society, this 

work converge to the housing topic, pointing possible strategies of intervention in the 

pursuit of more flexible and participatory approaches,  as a result of a more reflexive way of 

building the city and respond to fundamental rights: the Right to The City and the Right to 

Housing. 

 

Located in Unhos, Talude Militar is considered a critical urban area on the outskirts of 

Lisbon’s larger urban zone. This area is regarded as incapable of renovation and the 

population, mostly from the archipelago of Cape Verde, is waiting for resettlement since 

1993. Used as case study, the neighbourhood acted as a stage to perform a range of 

activities that allowed us to draft reflections on the process of relocation that already started, 

but especially on the process of relocation that is still in progress. 

 

KEYWORDS 
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1. OBJECTO DA INVESTIGAÇÃO  

 

O exercício a que nos propomos nesta dissertação é abordar a questão do direito à 

habitação e à cidade a partir da problemática da construção clandestina e do realojamento na 

Área Metropolitana de Lisboa, tomando como estudo de caso o Bairro do Talude Militar, 

situado em Unhos, uma freguesia do concelho de Loures. 

 

2.  ENQUADRAMENTO DO TEMA 

 

Do equilíbrio frágil entre a Constituição que legitima o acesso à habitação condigna e os 

largos milhares que esperam pela efectivação desse direito, nascem tensões, desejos e 

resignações. A proliferação dos chamados “bairros clandestinos”, fruto de acções 

espontâneas de populações com necessidades a nível habitacional tornou-se um fenómeno 

significativo das áreas peri-urbanas desde os anos 60, correspondendo por norma o subúrbio 

a uma representação social estigmatizada, com uma existência precária enquanto “espaço 

politico”e de participação cívica.  (DOMINGUES,1994: 8) A isto somam-se outros problemas 

como as fracas acessibilidades, carências de infra-estruturas e de equipamentos e 

precariedade habitacional. A reconversão e qualificação de alguns desses núcleos de génese 

ilegal é morosa e complexa e embora o passado recente tenha trazido novas abordagens 

políticas, mais próximas das carências dos cidadãos a quem o 65º Artigo da Constituição 

Portuguesa se destina, ainda há muito por fazer. 

 

3. JUSTIFICAÇÃO E OPORTUNIDADE DO TEMA 

 

No cenário actual de crise, é particularmente oportuno discutir o crescimento urbano e a 

emergência dos novos modos de vida urbanos. A arquitectura informal, ilegal ou clandestina 

ainda representa uma realidade incontornável no panorama do habitat construído em 

Portugal. Atendendo às dimensões fundamentais do fenómeno urbano actual: por um lado, 

o processo de globalização e por outro as exigências que impõem sustentabilidade territorial, 

económica e social, os processos de realojamento devem reestruturar-se de forma a 

acompanhar o actual contexto, daí a pertinência do tema.  
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4. QUESTÕES DE PARTIDA 

Enumeram-se as principais questões que serviram de ponto de partida:  

 

• Arquitectura Ilegal e o cumprimento do Artigo 65, causa ou consequência? 

• Direito à Habitação: da Lei consagrada à realidade aplicada. Que razões justificam um 

atraso de tantos anos num processo de realojamento, estando este Direito em vigor 

há 34 anos? 

• Direito à Cidade: de slogan reivindicativo a instrumento politico?  

• Que novos paradigmas regem a condição urbana hoje? Haverá diferenças 

significativas que justifiquem uma abordagem diferente ao conceitos de 

realojamento até agora usados? 

• Que contextos e modelos devem ser abordados antes e depois do realojamento para 

evitar conflitos em contexto urbano, seja na vertente da insegurança e da violência 

ou dos territórios disfuncionais? 

• Processos participativos, que futuro? Como sobreviver à burocracia e envolver 

cidadãos?  

 

5. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO  

 

Na continuidade do quadro de interrogações definiram-se os objectivos da investigação:  

 

• Equacionar alternativas e soluções para o bairro que serve de estudo de caso, 

problematizando as políticas de habitação, programas e legislação existentes face às 

questões de complexidade e sustentabilidade no âmbito urbano actual. 

 

• Produzir uma reflexão crítica e sistematizada para a qualificação dos núcleos urbanos 

emergentes, especificamente dos bairros de génese, construção ou ocupação ilegal. 

 

• Reflectir sobre os conceitos de ilegalidade versus legalidade, Direitos 

fundamentais e vectores essenciais à produção do espaço.  
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• Desenvolver estratégias, contornar obstáculos e apresentar os benefícios de 

projectos participativos adaptados a realidades especificas, procurando direcções 

que respondam às tensões de hoje entre o local e o global e que espelhem o lugar 

de cada um na Cidade. 

 

6. ESCOLHA DO ESTUDO DE CASO 

A escolha do estudo de caso recaiu sobre o Bairro do Talude Militar na freguesia de 

Unhos, concelho de Loures. Este bairro de génese ilegal aguarda há mais de 17 anos a 

resolução definitiva do seu processo de realojamento. Composto por habitantes de origem 

maioritariamente cabo-verdiana, apresenta uma divisão entre habitantes inscritos no PER e 

habitantes fora deste programa de realojamento, não deixando de ser uma comunidade 

sólida e unida, representada por uma Associação de Moradores activa que inclusivamente já 

estabelecera prévio envolvimento com o Grupo de Estudos Socio-Territoriais Urbanos e 

Acção Local (GESTUAL) da Faculdade de Arquitectura.  

 

7. INTRODUÇÃO AO ESTADO DA ARTE   

 

O Direito à Habitação, consagrado como direito fundamental na Constituição Portuguesa de 

1976 é uma condição essencial para o exercício de uma cidadania plena. A construção de 

habitat próprio, quando acontece para além das normas e regulamentos, configura um acto 

ilegal mas ao mesmo tempo faz acontecer um Direito Fundamental que o Estado tarda em 

satisfazer.  

 

A começar pelo tema da Bienal de Veneza que inaugurou o novo milénio: Less Aesthetics, 

More Ethics, nos últimos anos assiste-se ao ressurgimento de uma consciência colectiva 

que marca a prática e o pensamento crítico na Arquitectura e Urbanismo pela presença das 

questões do direito à habitação. Para uma equidade completa acrescentamos também o 

Direito à Cidade, nas contribuições teóricas de autores como Lefèbvre (1968) e Harvey 

(2008). Se em “Le droit à la ville” Lefèbvre lança a temática, Harvey retoma  em “The right 

to the City” exactamente 40 anos depois à luz dos recentes acontecimentos económicos 

desta década.  
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Seguindo os princípios traçados por François Ascher para a nova modernidade que os 

desafios da terceira revolução urbana provoca, um novo urbanismo é necessário. “Um 

urbanismo de dispositivos, flexível e participativo, um urbanismo que seja tão reflexivo e 

precavido como heterogéneo, multisensorial e estilisticamente aberto (Ascher, 2010: 85). 

 

Como actuar na cidade autoconstruída e que lições extrair da arquitectura dos não-

arquitectos deverá ser o começo de qualquer processo de legalização, reconversão 

urbanística ou realojamento. Em Portugal, as politicas de habitação pós-25 de Abril, 

nomeadamente no que se refere à intervenção nos bairros precários, revelaram-se muitas 

vezes um fracasso facilmente antecipável: realojamentos longe dos centros urbanos, com 

poucas infra-estruturas circundantes e políticas de integração que não tiveram em conta a 

diversidade e multiculturalidade das populações a realojar. Aos que foram mal realojados 

somam-se ainda os agregados familiares que não estão recenseados no Plano Especial de 

Realojamento (PER), para muitos dos quais ainda não foi encontrada solução. Urge a procura 

de novos modelos que fujam ao realojamento em blocos residenciais de ocupação massiva, 

potenciadores de conflitos, como disso foi exemplo a Quinta da Fonte (Loures) em 2008.  

 

Uma extensa produção académica foi já produzida sobre esta temática, nomeadamente 

sobre o Plano Especial de Realojamento (PER), sua história, execução ou satisfação 

residencial dos realojados. Para citar alguns, assinalam-se os trabalhos de Isabel Guerra, 

(1994; 1996; 1999), Maria João Freitas (1994; 2001), Marielle Gros (1994), Luís Vicente 

Baptista (1996; 2001). Reclama-se a procura de novos modelos que fujam ao realojamento 

em blocos residenciais de ocupação massiva, sinónimo de padrões urbanos socialmente 

exclusores, substituindo estratégias de regulação excessivamente rígidas e lentas por 

abordagens de carácter inovador.  

 

Com a chegada da Lei 91/95 de 2 de Setembro (Regime Excepcional para a Reconversão 

das AUGI) abriu-se caminho a novos conceitos, metodologias e técnicas de intervenção mais 

flexíveis. No entanto, na recente investigação coordenada por Isabel Raposo (2010) revela-se 

que muito deve ainda ser feito: das 1489 situações delimitadas como AUGI, apenas 465 

apresentam título de reconversão. 
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Uma extensa bibliografia sobre áreas  urbanas criticas reflecte sobre estas questões da 

produção do espaço e modelos de intervenção contemporâneos, tendo em conta que 

Portugal já conta hoje com mais alojamentos vagos que famílias.  A análise critica das 

politicas de habitação apresentada pelo Plano Estratégico da Habitação de 2008/2013 visa a 

extinção dos bairros sociais, integrando aqueles que necessitam de uma habitação condigna 

na continuidade urbana consolidada em fogos arrendados ou reabilitados. 

 

No contexto internacional, experiências recentes no Chile desenvolvidas por Alejandro 

Aravena (Elemental) mostram ser possível o desenvolvimento de projectos participativos no 

realojamento de populações desfavorecidas, não as afastando para as periferias. Após o 

sucesso da primeira experiência com o conjunto de habitação social Quinta Monroy (Iquique, 

Chile) este modelo foi implementado em mais de 1000 habitações construídas e 2000 em 

fase de projecto, em vários países da América Latina. Entre outros projectos, destaca-se 

também o Design Indaba 10x10 com novas soluções de moradias low-cost para bairros 

carenciados da Cidade do Cabo, (África do Sul) construídos em regime de autoconstrução 

com apoio do governo local, reflexo de responsabilidade partilhada com resultados positivos.  

 

 

8. METODOLOGA DE INVESTIGAÇÃO  

 

A investigação recorreu a uma análise transdisciplinar, que transpõe as fronteiras do 

Urbanismo e da Arquitectura, condutoras da investigação, articulando-as com outras áreas 

de conhecimento como a Geografia Urbana e a Sociologia.  

 

A metodologia de pesquisa adoptada foi a investigação-acção. Este processo intercala acção 

e reflexão crítica de modo contínuo, executando uma investigação sistemática que se 

reflecte mais no esforço de formulação de problemas do que no acto de os resolver. Muitas 

vezes descrita como “aprender fazendo”, esta metodologia de acção adequa-se também à 

presente investigação, visto que a formação base da autora é a Arquitectura e não as 

Ciências Sociais.  

O envolvimento traduziu-se numa pesquisa a várias mãos. Ao integrar os habitantes do 

Talude no acto da pesquisa, criou-se um processo colaborativo: crianças, jovens e adultos 
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foram envolvidos em acções várias desde reuniões e sessões de brainstorming à recolha de 

imagens através de fotografias. A discrição detalhada da estratégia metodológica específica 

usada em cada uma destas acções especificas será abordada com mais profundidade no 

capítulo correspondente.  

 

De meros espectadores a intervenientes activos, procurou-se privilegiar o trabalho de campo 

de modo a compreender as problemáticas em questão. Marc Augé (2004: 74) diz-nos que a 

expressão “terreno” designa simultaneamente um local e objecto de pesquisa, não se 

aprende nos livros , assimilando-se antes por impregnação.  A adopção de um trabalho de 

campo provém da convicção que a teoria e prática são interdependentes.  

 

A utilização de várias técnicas distintas de investigação à medida que esta progredia, 

possibilitou uma interpretação mais rica. As técnicas de recolha de informação para 

fundamentação teórica da investigação foram escolhidas consoante a problemática a ser 

abordada e consoante o grupo de estudo. Esta incluíram a realização de inquéritos e 

entrevistas, bem como análise bibliográfica, estatística e cartográfica. Foi utilizado um focus 

group de 12 residentes inscritos no PER e outro de residentes 6 não-inscritos no PER em 

duas sessões de conversa sobre a temática do realojamento. Foi ainda aplicado um inquérito 

a 67 indivíduos do Bairro do Talude durante os meses de Maio e Junho, realizado em 

colaboração com a socióloga Juliana Torquato Luiz, que formou especificamente três jovens 

residentes no bairro com vista a facilitar a abordagem junto dos inquiridos. 

 

9. PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Esta investigação teve lugar entre Dezembro de 2009 e Novembro de 2010.  

As principais dificuldades encontradas foram sem dúvida chegar ao contacto com as 

entidades públicas (no caso o departamento camarário responsável por este Bairro). Este 

contacto revelou-se moroso e pouco produtivo. Por contraste, no Bairro do Talude Militar 

foram-nos proporcionadas todas as condições para a realização de iniciativas várias.  
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9. ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

GRÁFICO 1: ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 
FONTE: AUTORA 

 

O primeiro capítulo traça o caminho teórico que suporta a investigação. Com base no 

contributo de François Ascher debruçamo-nos sobre a condição urbana actual, abordando a 

sociedade contemporânea e da estreita relação com a Cidade de hoje. Segundo os padrões 

de crescimento urbano e de exclusão social, introduz-se a temática do Direito à Habitação, 

contextualizando-o globalmente em Portugal e na União Europeia. Em estreita correlação 

apresenta-se o Direito à Cidade.  

No segundo capítulo faz-se o enquadramento legal e político dos programas e modelos de 

intervenção criados para responder à proliferação das áreas e bairros de génese ilegal. Dá-se 

especial relevâncias às políticas criadas depois da entrada em vigor da legislação para o 

direito à habitação (1976). Estes dois primeiros capítulos correspondem ao estado da arte 

desenvolvido.  

O terceiro capítulo corresponde à caracterização do estudo de caso, o Bairro do Talude 

Militar. É feito o enquadramento histórico relativo ao seu contexto de aparecimento, descrito 

o bairro na sua dimensão socio-económica e apresentada uma caracterização física e 
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urbanística.  

No quarto capítulo sintetizam-se as várias iniciativas que se realizaram com os moradores do 

Bairro. Nestas sessões dividiu-se o grupo em três grupos etários distintos; adultos, jovens e 

crianças. Cada um deles cumpriu uma tarefa específica que permitiu recolher dados e traçar 

reflexões sobre os vectores que norteiam esta investigação: direito à morada e à cidade, 

construção clandestina e realojamento.  

O quinto capítulo é dedicado à construção de uma estratégia de intervenção, baseada nos 

problemas e aspirações dos residentes. Nele se perspectivam as posições de cada um dos 

actores: proprietário, residentes e autarquia. 

No sexto capítulo são descritas orientações para uma proposta de unidade habitacional de 

realojamento. Discute-se a importância de um projecto participativo e apresentam-se os 

pontos chave que delineiam uma proposta de realojamento qualificada que responda às 

questões da arquitectura e do urbanismo da actualidade.  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1º CAPÍTULO 

O DIREITO À HABITAÇÃO E O DIREITO À CIDADE NA NOVA CONDIÇÃO URBANA 
ESTADO DA ARTE 

 
1.1 “LA FIN DES VILLES N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR”  

       A NOVA CONDIÇÃO URBANA E OS DESAFIOS DO URBANISMO ACTUAL 

 

1.1.1  METÁPOLIS: A CIDADE DA TERCEIRA MODERNIDADE 

 

1.2  DIREITO À HABITAÇÃO  

        A NOVA CONDIÇÃO URBANA E OS DESAFIOS NAS DINÂMICAS HABITACIONAIS  

 

1.3  DIREITO À CIDADE  

        A NOVA CONDIÇÃO URBANA E OS DESAFIOS DAS CIDADES   
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1.1 “LA FIN DES VILLES N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR” 1 

       A NOVA CONDIÇÃO URBANA E OS DESAFIOS DO URBANISMO ACTUAL 

 

Segundo estimativas da ONU, em 1950 apenas um terço da população mundial vivia em 

cidades. Desde 2007 metade dos seres humanos vive em centros urbanos, sendo que um 

em cada três habitantes destas zonas urbanas vive em bairros degradados.  A confirmar-se 

esta tendência de crescimento, as cidades deverão acolher dois terços da população 

mundial já em 2050 e neste futuro urbano largos milhões não terão acesso a condições 

mínimas de habitabilidade, como adverte um relatório das Nações Unidas2. Primeira ilação: 

retomando o título de Ascher (2010), o fim das cidades não está na ordem do dia.  

 

Num processo que se assume como irreversível, a nova condição urbana impõe desafios 

urgentes ao urbanismo actual. O urbanista e socioeconomista francês François Ascher 

reflecte sobre o que considera ser a nova condição urbana na era da terceira revolução 

urbana moderna. E que profundas mudanças serão estas que questionam formas de pensar 

e incitam a novas abordagens no modo de gerar e governar cidades?  

 

Ascher sugere modernização por oposto a modernidade, vendo não um estado mas um 

processo contínuo de transformação da sociedade resultante da interacção de três 

dinâmicas socioantropológicas: individualização, racionalização e diferenciação social. Depois 

do início dos Tempos Modernos e da Revolução Industrial, correspondendo respectivamente 

à primeira e segunda fase do processo de modernização, a terceira fase mostra-nos uma 

sociedade que, sob o impacto da matriz tecnológica da comunicação e do deslocamento de 

bens, informação e pessoas (bip) se tornou mais racional, mais individualista e mais 

diferenciada.  

 

A racionalização, processo base da modernização, conduz agora a uma “reflexividade” 

constante e a complexificação da sociedade revela uma diversidade crescente e 

interdependências cada vez mais numerosas. Os novos avanços científicos, nomeadamente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Retirado do subtítulo do livro Les Nouveaux Principes de L'Urbanisme - La fin des villes n'est pas à l'ordre du 
jour (2001) da autoria de François Ascher, sobre os novos paradigmas do urbanismo contemporâneo. 
 
2  “State of the world’s cities 2010/2011 – Bridging the Urban Divide” United Nations Human Settlements 
Programme, (ONU-HABITAT) 	  
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as teorias do caos, dos jogos e da complexidade contribuem para a sistematização de 

“novas racionalidades” no centro de uma modernização que se pretende agora reflexiva: “o 

conhecimento já não está separado da acção, está na própria acção” (ASCHER, 2010: 36). 

 

Os indivíduos são hoje socialmente multipertencentes, plurais e mais autónomos. Na 

sociedade moderna os indivíduos não só podem escolher como devem fazê-lo 

permanentemente, valorizando-se uma cultura de individualidade (id: 38). As estruturas 

sociais, baseadas em laços fracos e muito numerosos de tipo reticular, são marcadas por 

uma diferenciação social cada vez mais complexa (multiplicada, enfraquecida e 

especializada) para a qual  Ascher criou a metáfora da sociedade hipertexto (id: 47). 

Sociedade hipertexto por permitir a remissão para outra localização (física ou virtual), 

possibilitando a multitemporalidade e a ubiquidade, através de meios de transporte cada vez 

mais rápidos, numa nova economia de aspecto essencialmente cognitivo baseada na 

produção, venda e utilização de conhecimentos, informação e procedimentos. 

 

A emergência da sociedade hipermoderna reforça a necessidade de se encontrarem 

mecanismos de intervenção na cidade actual, questionando modelos e formas de 

democracia exigidos neste novo contexto. Reclama-se uma governância urbana, assente em 

fórmulas mais participativas de democracia e pede-se um Estado mais próximo que 

privilegie processos mais abertos. 

 

A diversificação dos modos de vida, o aumento das mobilidades, as transformações 

identitárias e os processos de individualização, são a origem de profundas transformações 

demográficas, sociais e culturais. Reconhecer estas profundas transformações na sociedade 

actual é também perceber que a esta sociedade corresponde um modelo de cidade: a 

Metápole. 

 

1.1.1 METÁPOLIS:  

A CIDADE DA TERCEIRA MODERNIDADE 

 

O termo metápole, proposto por Ascher na sua obra Métapolis ou l'Avenir des Villes,  

designa aglomerações conurbadas, extensas, descontínuas e multipolarizadas, reflexo de 
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uma nova fase do processo de urbanização.  Segundo o autor os novos paradigmas da 

modernidade são: 

 

Meta(polis) – em vez de mega ou metro – para acentuar a transversalidade e a 

extensividade, em vez da grandeza ou dos limites rígidos que caracterizavam a 

cidade; “plural” acentuando a diversidade, a complexidade, em vez da uniformidade 

ou da densidade dos seus assentamentos; “compromisso”, acentuando os défices 

de consenso sociocultural e de governância, em vez da unicidade das políticas e 

soluções. (ASCHER, 2010: 12)  

 

As questões da globalização cultural e económica, a generalização das NITC (novas 

tecnologias da informação e da comunicação) reflectem-se numa cidade com novas 

polaridades. Definir sistemas urbanos através de uma geometria centro/periferia deixa de 

fazer sentido: as metápoles não se criam ao redor de um único centro mas sim mediante 

polaridades múltiplas e cada vez mais dissociadas. 

 

As cidades aumentam em extensão e perdem em concentração.  A metápole refere-se a um 

sistema urbano e não a uma forma urbana, nela se integra um conjunto heterogéneo de 

espaços e modos de vida variados.  O processo de metapolização amplifica a influência e o 

poder de atracção das grandes aglomerações, atraindo de forma exponencial novos 

habitantes.  

 

A ONU escolheu para o ano de 2006 o tema “Cidades: ímanes de esperança”. E porquê um 

íman de esperança? As cidades sempre foram lugar de destino privilegiado dos que fogem 

da pobreza, daqueles que procuram uma vida melhor. Esta data simbólica teve como 

objectivo recolocar a questão da habitação como necessidade básica do ser humano, 

fundamental para a construção de cidades e sociedades mais justas e democráticas. 

 

Impossibilitada de acolher todos os que a ela acorrem, a cidade ou a metápole ao mesmo 

tempo que atrai as populações mais pobres, compostas por migrantes e imigrantes repele-

os para as suas periferias. Foram assim criadas as condições para o aparecimento dos 

bidonvilles franceses, das chabolas espanholas, das favelas brasileiras, dos ranchos 
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venezuelanos, dos gecekondu turcos ou dos bairros de lata portugueses que têm sido 

objecto de destinos diferentes. Enquanto a França já erradicou os bidonvilles que 

caracterizavam os arredores de Paris na década de 1960, as favelas brasileiras continuam a 

crescer e são hoje objecto de acções de melhoramento.  

 

Também François Ascher admite que nem todos os indivíduos dispõem das mesmas 

oportunidades: a “multipertença” parece não chegar aos excluídos. Os excluídos do 

trabalho, excluídos da morada e excluídos sociais são impossibilitados de se movimentarem 

na sociedade hipertexto, afastando-se de novas oportunidades de mobilidade social 

(ASCHER, 2010: 48).  Que formas de intervir e que respostas se podem dar a estas 

carências? Qual o papel do Direito ao alojamento nos dias de hoje? 

 

1.2  O DIREITO À HABITAÇÃO  

        A NOVA CONDIÇÃO URBANA E OS DESAFIOS NAS DINÂMICAS HABITACIONAIS  

 

O rápido crescimento populacional, a migração para as áreas urbanas, os recursos naturais e 

financeiros insuficientes resultam no aumento de indivíduos que habitam em alojamentos 

inadequados. Estas necessidades são mais prementes nos países em vias de 

desenvolvimento: nas grandes cidades africanas, asiáticas e da América Latina. A título de 

exemplo refere-se Lagos, capital da Nigéria: com apenas 290.000 habitantes em 1950, a 

ONU prevê que a região metropolitana da cidade tenha ultrapassado os 20 milhões em 2010 

e se torne uma das dez cidades mais populosas do mundo. Contudo não devemos esquecer 

que mesmo nos países ditos desenvolvidos há ainda que suprir carências habitacionais.  

 

O direito à habitação adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

 

"Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 

à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto (...), ao 

alojamento, (...)."  

Artigo 25º, nº 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

adoptada pela ONU a 10 de Dezembro de 1948 
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Necessidade básica da sobrevivência humana, só vinte e oito anos depois, em 1976, a 

República Portuguesa consagra no artigo 65º da sua nova Constituição, o “direito à 

habitação”.  

 

o “1. Todos tem direito para si e para a sua família a uma habitação de 

dimensão adequada em condições de higiene conforto e que preserve a 

intimidade pessoal e a privacidade familiar 

o 2. Para assegurar o direito à habitação incumbe ao Estado: 

a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de 

ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que 

garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de 

equipamento social; 

b) Promover, em colaboração com as autarquias locais a construção de 

habitações económicas e sociais; 

c) Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o 

acesso à habitação própria ou arrendada; 

d) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das 

populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e 

a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. 

o 3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de 

renda   compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. 

o 4. O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais definem as regras 

de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, designadamente 

através de instrumentos de planeamento no quadro das leis respeitantes ao 

ordenamento do território e ao urbanismo, e procedem às expropriações dos 

solos que se revelem necessárias à satisfação de fins de utilidade pública 

urbanística. 

o 5. É garantida a participação dos interessados na elaboração dos 

instrumentos de planeamento urbanístico e quaisquer outros instrumentos de 

planeamento físico do território.”  

           Artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, VII Revisão Constitucional, 2005 
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Basta observar os números do último Censo (2001) para questionar a extensão da aplicação 

deste direito. Segundo dados apurados os “alojamentos familiares não clássicos” em 

Portugal totalizam 27.319,  entre barracas e outro tipo de alojamento. Apesar de constituir 

um direito universalmente reconhecido será universalmente praticado?  

Alguns dados retirados do Plano Estratégico de Habitação 2008/2013 – Diagnóstico de 

Dinâmicas e Carências Habitacionais, ilustram a situação actual:  

 

o Cerca de 20% da população residente em Portugal (representando 800 mil famílias 

vivendo abaixo do limiar de pobreza) não têm condições de acesso à habitação sem 

apoio público;  

o Só nos municípios de Lisboa e Porto há cerca 16 000 famílias inscritas nas câmaras 

municipais para habitação social e estima-se que, no conjunto dos municípios do país, 

estejam inscritas em listas de espera para as habitações sociais mais de 40 000 

famílias; 

o Estima-se a existência de aproximadamente 5 000 sem abrigo, 11 000 imigrantes a 

viver em habitações não clássicas.  

 

Em relação aos alojamentos destacam-se as seguintes situações:  

 

o O número de alojamentos praticamente duplicou nas três últimas décadas registando 

um ritmo de crescimento sempre superior ao do número de famílias, o que colocou 

Portugal com o segundo maior rácio de habitação por agregado familiar no seio da UE. 

Parte-se de uma situação relativamente equilibrada em 1981 para uma condição 

excedente em 2001. Passa-se de uma situação em que o número de alojamentos era 

ligeiramente superior ao número de famílias, para um contexto em que o número de 

fogos é largamente superior face ao número de famílias residentes; 

o O aumento do parque habitacional português na década de 90 é largamente superior 

ao dos restantes países da UE, sendo a taxa de crescimento dos últimos dez anos em 

Portugal mais do dobro da francesa e da espanhola e mais do triplo da italiana. 

o Nas últimas três décadas o surto construtivo e os ritmos de ocupação do solo foram 

muito elevados, pois cerca de 63% dos alojamentos clássicos, existentes em 2001, 

foram construídos entre 1971 e 2001; 
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o Em contrapartida, os alojamentos vagos3 têm um valor muito elevado (11%). Num 

parque habitacional de cinco milhões de alojamentos clássicos, cerca de meio milhão 

estão vagos, revelando um desajustamento entre a oferta potencial e a procura de 

habitação. 

 

Este relatório de diagnóstico atesta que as carências habitacionais parecem contradizer um 

país onde há (demasiados) alojamentos vagos e mais fogos que famílias. Apesar das 

políticas de habitação do último século terem providenciado alojamento a um número 

significativo de famílias que não tinham condições de acesso ao mercado privado de 

habitação, urge repensar as actuais situações de carência à luz destes dados recentes. 

 

Debrucemo-nos um pouco sobre este direito no contexto europeu. A União Europeia não 

tem estabilizada uma política de habitação única considerando que este é um assunto da 

responsabilidade de cada Estado membro. No entanto, recomendações e conclusões foram 

lançadas na Carta da Habitação do Inter-grupo Urbano-Habitação do Parlamento Europeu4. 

 

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) pretende que sejam propostos a nível 

europeu uma série de objectivos comuns sobre o acesso à habitação e normas mínimas 

sobre a qualidade das habitações, definindo o conceito de alojamento digno. Sem estes 

critérios, será difícil tornar o direito à habitação uma realidade, sendo o acesso à habitação 

uma condição mínima para uma vida decente. Nesta carta lamenta-se que o direito à 

habitação não tenha sido introduzido na Carta dos Direitos Fundamentais em anexo ao 

Tratado Constitucional Europeu, isto porque nem todos os membros da UE o têm 

contemplado na sua Constituição . 

 

Hoje, e tal como se observou nos dados descritos pelo Plano Estratégico de Habitação 

2008/2013 para Portugal, também para a maioria dos países europeus a necessidade de 

alojamento deixou de ser um problema quantitativo. Citando o relatório,  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Observam-se situações diversas desde os alojamentos disponíveis no mercado para arrendamento ou venda, 
ou alojamentos devolutos para demolição.	  	  
4 Parecer do CESE - Comité Económico e Social Europeu - sobre «A habitação e a política regional» (2007/C 
161/03) 
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“(...) as políticas habitacionais [europeias] são hoje encaradas como respostas a 

grupos sociais específicos mais do que estratégias globais de acessibilidade ao 

alojamento. As preocupações orientam-se particularmente para a regeneração urbana 

e, dependendo da gravidade, para tentativas de estabilização dos actualmente 

voláteis mercados habitacionais privados.” (PEH, 2008: 14) 

 

Acima de tudo, o alojamento deve ser encarado como factor-chave de coesão social. E se 

em alguns casos é obrigatório que o Estado intervenha de modo a assegurar o direito à 

habitação, noutros bastaria apenas assegurar o acesso à educação ou ao mercado de 

trabalho de maneira a garantir este mesmo direito. Mais que um tecto e quatro paredes a 

questão do direito à habitação deve ser encarada não somente como uma luta contra a 

exclusão mas também como uma resposta face ao envelhecimento da população, ao 

empobrecimento das gerações jovens que não saem de casa dos pais por falta de recursos, 

ao acesso a alojamentos adaptados para portadores de deficiência, ao acesso dos 

(i)migrantes à habitação.  

 

Ora se o mundo se tornou urbano, se os modos de vida da sociedade contemporânea são 

também eles urbanos e se a Cidade é uma extensão do habitar, haverá lugar para, mais do 

que um Direito à Habitação, um Direito à Cidade?  

 

1.3  DIREITO À CIDADE  

        A NOVA CONDIÇÃO URBANA E OS DESAFIOS DAS CIDADES   

 

"Change life! Change Society! These ideas lose completely their meaning without 

producing an appropriate space. A lesson to be learned from soviet constructivists 

from the 1920s and 30s, and of their failure, is that new social relations demand a 

new space, and vice-versa."  (Lefèbvre, 1991: 59) 

 

O Direito à Cidade, título de uma obra de Henry Lefèbvre, é referência essencial para pensar 

o urbano e a cidade. A contribuição de Lefèbvre para o entendimento do espaço como factor 

de produção e como produto social no âmbito de uma teoria social crítica, constitui uma 

ferramenta analítica relevante na análise do planeamento contemporâneo, neste que é o 
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tempo de maior incerteza das transformações urbanas. Para este autor a cidade é concebida 

como palco de lutas entre as diferentes classes sociais, sendo que a própria cidade potencia 

estas lutas. 

 

Popularizado por Lefèbvre no final dos anos 60, assiste-se na actualidade ao retorno do tema 

do Direito à Cidade. Segundo Harvey, geógrafo marxista britânico que estuda diversas 

questões ligadas à problemática da geografia urbana, o direito à cidade é bem mais do que o 

simples acesso aos recursos urbanos; é o direito de mudarmos ao mudar a cidade. É um 

direito conjunto e não individual, visto que esta transformação depende inevitavelmente do 

exercício do poder colectivo na reformulação do processo de urbanização.  

 

“The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: 

it is a right to change ourselves by changing the city. … The freedom to make and 

remake our cities and ourselves” (HARVEY, 2008: 23)  

 

Nos dias de hoje as cidades são construídas segundo os interesses do capital em 

detrimento das pessoas, existindo uma estreita correlação entre o capital e o processo de 

construção das cidades. Desde a sua origem que as cidades são concentrações de 

excedentes de capital. A urbanização é a chave para a sobrevivência do capitalismo: uma das 

mais lucrativas formas de aplicar o superávite5 financeiro desde a década de 90, fruto de 

amplo crescimento económico, foi aplicá-lo nas cidades. De facto assiste-se ao alimentar de 

uma necessidade cíclica; o sistema capitalista gera excedentes que são aplicados na 

urbanização, que por sua vez assegura ganhos de capital que serão depois (re)investidos. 

(HARVEY, 2008: 24)  

 

A crise urbana é fruto do modo como são encontradas as formas lucrativas para aplicar 

esses excedentes de capital: os residentes mais pobres são expulsos para longes das áreas 

privilegiadas para que estas se “desenvolvam”. Observamos este fenómeno desde as áreas 

centrais pobres de Mumbai na Índia ao Dubai nos Emirados Árabes Unidos, ou passando 

pela zona da Expo 98 em Lisboa, onde por necessidade de desafectação do terreno foram 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 À diferença positiva entre receita e despesa na balança comercial de um país, chama-se superávite, sobrando 
capital para reinvestir no próprio sistema financeiro. 
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também feitos realojamentos longe daquilo que veio a tornar-se o mais recente bairro 

central lisboeta.  

 

Os mais desfavorecidos foram também apanhados na recente crise financeira do subprime6, 

acabando por entregar os seus imóveis às empresas de financiamento. A somar aos pontos 

anteriores, não esquecer que a crise urbana passa também pela dependência extrema de 

recursos finitos, nomeadamente o petróleo. Num mundo de intenso individualismo, a 

“mercantilização” das cidades descrita por Lefèbvre no que diz respeito ao conflito entre o 

valor de uso e o valor de troca do sistema urbano, gerou fragmentos fortificados, 

comunidades fechadas ou espaços públicos privatizados sob vigilância constante. Harvey 

refere que “a experiência urbana contemporânea possui uma aura de livre escolha, contanto 

que se tenha dinheiro para gastar”(HARVEY, 2008: 31).  

 

Neste contexto, emergem novas formas de luta pelo direito à cidade, com envolvimento dos 

cidadãos nos processos de transformação das cidades. Algumas vozes têm reclamado o 

pleno exercício da cidadania na gestão democrática da cidade. A crise actual, global e local, 

tem favorecido a reflexão e a reivindicação exigindo aos Estados para que financiem políticas 

urbanas e habitacionais que fortaleçam o direito a cidades mais justas, democráticas e 

sustentáveis. 

 

Para terminar este apontamento referem-se vários movimentos sociais, políticos e civis que 

estão em marcha constituindo uma oposição coerente ao modelo actual (falido?) exigindo 

que o acesso à cidade se torne um direito humano fundamental. Em diversos países como a 

Índia, Brasil, China, Espanha ou Estados unidos, tenta democratizar-se o direito à cidade: 

passando de slogan a ideia política consistente e válida. Entre conquistas cumpridas 

destacamos a European Charter for Human Rights in the City aprovada em Saint-Denis em 

2000, da qual transcrevemos o primeiro artigo:  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 O termo empregado para designar uma forma de crédito hipotecário (mortgage) para o sector imobiliário, 
surgida nos Estados Unidos e destinada a pessoas que contraiam empréstimos com alto risco, visto que estes 
devedores não podiam comprovar renda, emprego ou propriedade.  
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Art. I. - RIGHT TO THE CITY 

1. The city is a collective space which belongs to all those who live in it, who have 

the right to find there the conditions for their political, social and ecological fulfilment, 

at the same time assuming duties of solidarity. 

2. The municipal authorities encourage, by all available means, respect for the dignity 

of all and quality of life of the inhabitants. 

 

ou ainda a “Carta Mundial do Direito à Cidade” proposta por um grupo de ONG 

internacionais no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2005. Este documento 

proposto à aceitação pela UN-Habitat, programa das Nações Unidas para os assentamentos 

humanos, define o direito à cidade como: 

 

“um direito colectivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos 

vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de acção e organização, 

baseado em seus usos e costumes, com o objectivo de alcançar o pleno exercício do 

direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequada.”. 

 

O Direito à Cidade é interdependente de todos os outros direitos humanos reconhecidos e 

está intrinsecamente ligado ao direito à habitação. 

 

Visto que a preocupação do presente trabalho se debruça sobre aqueles que não têm uma 

habitação condigna nos parâmetros definidos pelo Artigo 65.º da nossa Constituição, no 

capitulo seguinte analisaremos as políticas habitacionais que foram criadas para os bairros 

clandestinos, especialmente depois de 1976, ano em que, como atrás referimos, o Direito à 

Habitação passou a estar consagrado na Lei Portuguesa. 
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2.1  GÉNESE -  QUANDO ALGO FALHA: PRODUÇÃO (ILEGAL) DO PRÓPRIO HABITAT  

 

Em devido rigor, a produção de habitat próprio não configura um acto “ilegal”. Essa que é 

talvez a mais básica necessidade humana - a busca de abrigo, torna-se acto ilícito a partir da 

produção de leis que passam a reger essa mesma “liberdade edificante”.  

 

É após o terramoto de 1755 que o Estado aprova, e apenas para a cidade de Lisboa, o 

primeiro conjunto de normas que limitam o princípio da liberdade de edificação que vigorava 

até então (MATOS, 2001: 114). No final do século XIX os municípios iniciam a elaboração de 

regulamentos e regras urbanísticas e “passou-se da concepção do plano urbanístico como 

instrumento com objectivos limitados e circunscrito apenas a determinadas áreas, para um 

entendimento mais abrangente, incluindo todos os fins relacionados com a ocupação, uso e 

transformação do solo e abarcando todo o espaço municipal ou ainda áreas territoriais mais 

vastas.“ (id: 115). Tem início o Direito do Urbanismo.  

 

Instaurado o licenciamento municipal através de legislação, é no ano de1936 que passa a ser 

obrigatório o licenciamento para a construção de edifícios marginais a vias ou outros 

espaços públicos. Já em 1951, com a entrada em vigor do primeiro Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU) o licenciamento municipal torna-se obrigatório para:  

 

“a execução de novas edificações ou de quaisquer obras de construção civil, a 

reconstrução, ampliação, alteração, reparação ou demolição das edificações e obras 

existentes e bem assim os trabalhos que impliquem alteração da topografia local.” 

Artigo 1º do RGEU, Decreto-Lei n.º 38382 de 07/08/1951 

 

A ocupação e construção ilegal passa a ser adjectivada de clandestina e, a par da progressão 

do Direito do Urbanismo, proliferou no século XX decorrente da incapacidade do Estado em 

providenciar alojamento a uma grande camada da população portuguesa. Na generalidade 

dos casos a construção do próprio habitat deriva de uma necessidade básica e apresenta-se 

muitas vezes como única alternativa possível para ter um tecto.  
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2.2  EM TORNO DO CONCEITO DE BAIRROS CLANDESTINOS 

        CONTEXTO DE APARECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO  

 

Foi na década de 30 e 40 que as primeiras construções clandestinas surgiram nas periferias 

das grandes cidades, onde foram sendo toleradas pelas instâncias do poder. Nas duas 

décadas seguintes acelera-se o êxodo rural para as cidades, fruto de uma industrialização 

crescente, mas em boa verdade é nos anos 70 e 80 que o processo migratório do campo 

para a cidade e o retorno das ex-colónias, aliado à ausência de políticas habitacionais, fez 

disparar os loteamentos ilegais e das construções clandestinas por toda a periferia da Área 

Metropolitana de Lisboa. Os recém-chegados não encontraram resposta no quadro de oferta 

legal de habitação e mais uma vez a permissividade política e administrativa fez com que 

este fenómeno se tornasse “normal”.  

 

Outros factores contribuíram; em 1983 o acordo entre o Governo e o FMI provocou a 

suspensão de novas obras públicas e as taxas de juro aumentaram significativamente 

comprometendo a aquisição de habitação própria. Assim, e de forma totalmente 

descontrolada, os bairros clandestinos ocuparam vastíssimas áreas das periferias. Este tipo 

de habitação a que José Manuel Fernandes (1989: 133) chama de AEC – Arquitectura 

Espontânea Clandestina não termina nos “bairros de lata” compostos por habitações 

unifamiliares de madeira e chapas metálicas, clichés deste género, mas contempla também 

outros modelos, das moradias unifamiliares com garagem aos prédios de vários pisos.  

 

Cita-se um episódio marcante que ilustra a dimensão do fenómeno: o desabamento de um 

prédio clandestino com 6 andares em 1969 torna a Brandoa alvo das atenções de entidades 

públicas e meios de comunicação nacionais e estrangeiros, passando este bairro a ser 

descrito como o “maior bairro clandestino da Europa”7. Com este “despertar” iniciou-se a 

caracterização desta realidade, através de levantamentos promovidos maioritariamente pela 

Administração Central, com destaque para o 1º Inquérito à Construção Clandestina em 1977 

ou a Campanha de Esclarecimento sobre Construção Clandestina, desenvolvida pela 

SEALOT (Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território)  com o 

apoio da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses) dez anos depois (ROLO, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 In wikipedia [Em linha], [Consult. Junho 2010], disponível na www: <URL: http://pt.wikipedia.org/wiki/Brandoa 
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2009: 21). Em paralelo as ciências sociais, mas também a arquitectura e o urbanismo 

debruçam-se sobre o movimento clandestino e acompanham pari passu as políticas sociais 

de habitação que foram criadas para combater este problema. Essas mesmas políticas serão 

sumariamente apresentadas no ponto seguinte.  

 

2.3  POLÍTICAS, PROGRAMAS E MODELOS DE INTERVENÇÃO EM BAIRROS CLANDESTINOS  

 

2.3.1 SÍNTESE DAS MOLDURAS INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS  CONDUCENTES A PROCESSOS DE  

          LEGALIZAÇÃO E RECONVERSÃO ANTERIORES A 1976 

 

Não se pretende fazer uma extensa análise histórica das políticas anteriores a 1976, ano de 

charneira para a legitimação do direito à habitação. Desde as primeiras abordagens 

higienistas do inicio do século XX que forçam a criação de medidas a favor da salubridade 

pública à queda do Estado Novo, a construção de habitação a cargo do Estado não deixou de 

ser residual (entre 1953 e 1973 representa apenas 10,8% dos alojamentos edificados) 

(GROS, 1994; 83). Assim sendo, referem-se os contributos importantes de autores como 

Cardoso (1983) e Gros (1994), e apresenta-se apenas um quadro adaptado cujo título é 

“Resumo dos principais traços dos programas de habitação social”, onde se descrevem 

sumariamente os programas lançados durante o Estado Novo.  
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QUADRO 1 : RESUMO DOS PRINCIPAIS TRAÇOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL, 1960-1980 
FONTE: ADAPTADO DE GROS (1994: 84) desenvolvido por Abílio Cardoso, (1983) 
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2.3.2  MOLDURAS INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS  CONDUCENTES A PROCESSOS DE  

            LEGALIZAÇÃO E RECONVERSÃO DE 1976 À ACTUALIDADE  

 

2.3.2.1  O SAAL  

 

Entre 1974 e 1977, o rescaldo da Revolução foi marcado pelo maior envolvimento do sector 

público nas políticas habitacionais, nomeadamente com o programa SAAL – Serviço 

Ambulatório de Apoio Local e o início do sector cooperativo com os programa dos Contratos 

de Desenvolvimento de Habitação (CDH). Com a chegada de milhares de retornados das ex-

colónias portuguesas e o processo migratório do campo para a cidade, as carências 

habitacionais agravam-se e a proliferação dos bairros clandestinos aumenta.  

 

Sobre o SAAL, promovido pelo então Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo do II 

Governo Provisório,  Arqt.º Nuno Portas, e criado a 31 de Julho de 19748, pode dizer-se que 

foi um programa revolucionário. Tendo como premissa a construção de novo bairro no local  

que os bairros degradados ocupavam, ou na sua proximidade, evitando deslocações 

forçadas, este programa contava com a participação dos moradores em todo o processo 

(incluindo a construção) em colaboração estreita com as brigadas técnicas, compostas por 

arquitectos, engenheiros, sociólogos, juristas e jovens estudantes, garantidas pelo Estado e 

autarquias locais. Apesar de curta, a experiência participativa do SAAL e a sua metodologia 

inovadora tornaram este programa o mais emblemático de toda a história das políticas de 

habitação portuguesas.  

 

“Nas minhas funções nos serviços de habitação fui levado a discutir com as 

organizações populares de uma pequena aldeia operária, e apercebi-me de que, 

contrariamente à Municipalidade, estas pessoas tinham uma visão muito real das 

necessidades e aspirações em matéria de melhoramento da cidade. (…) Sabiam 

exactamente o que era uma rua e uma praça e evitavam todas as discussões  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Despacho do Ministério da Administração Interna e do Ministério do Equipamento Social e do Ambiente que 
instituiu o SAAL como corpo técnico especializado do Fundo de Fomento de Habitação 
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académicas sobre os tipos de habitação.”  

Arqt.º Manuel Vicente in revista Cidade/Campo, nº2, Maio 1979 

 

Findo o SAAL em 1976, assiste-se a partir de 1978 a um progressivo corte no investimento 

do sector público. Também é de notar que o congelamento nacional das rendas 

habitacionais pós-25 de Abril abalou o mercado de arrendamento. Com a extinção em 1982 

do FFH – Fundo de Fomento da Habitação, responsável pela promoção de habitação social, 

passa esta a ser da responsabilidade das autarquias locais e das cooperativas de habitação. 

O movimento cooperativo habitacional lançado em 1974 promove habitação social a custos 

controlados, recorrendo ao apoio do Estado através de financiamento bonificado, via INH- 

Instituto Nacional de Habitação (que em 1984 substitui o FFH). As Cooperativas de 

Habitação Económica (CHE) criadas em 1982 persistem até hoje, embora com menos força, 

tendo alargado a sua actividade inicial baseada exclusivamente na promoção de habitação 

social para diferentes campos de qualidade habitacional (ROLO, 2009: 46) 

 

Pequenos programas pontuais devem ainda ser mencionados, com poucos fundos e 

implementação restrita ao nível do território nacional, como a Auto-construção e o Auto-

acabamento em meados dos anos 80, seguindo a tradição faça-você-mesmo do SAAL. Na 

área da recuperação destaca-se o Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID), 

criado em 1976 que visava a reparação, conservação ou beneficiação de habitações 

degradadas.  

 

A grave crise económica do início dos anos 80 provocou a intervenção do FMI – Fundo 

Monetário Internacional implicando ainda mais restrições no investimento público, o que se 

traduziu numa acrescida insuficiência na promoção legal da habitação, baseando-se a 

intervenção do Estado fundamentalmente no financiamento para aquisição de habitação 

própria. Nesta conjectura, face às dificuldades na aquisição de habitação no mercado legal e 

ao grande aumento das taxas de juro, a construção de bairros clandestinos cresceu 

exponencialmente.  

 

“Durante os anos 80 consolidou-se a democracia e alcançou-se a estabilidade 

político-constitucional. Mas não se conseguiu definir, muito menos realizar, uma 

política de habitação coerente e produtiva. Ao invés, as conjunturas económicas e as 
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prioridades orçamentais ditaram o “apagamento” da intervenção do Estado 

relativamente ao Sector”	  	  

(FERREIRA et al., 1993)  

 

Salgueiro fala em 16.585 famílias a viver em barracas na AML, no início dos anos 1980 

tornando-se os bairros de barracas uma realidade cada vez mais notada por todos. 

(SALGEIRO apud CACHADO, 2008: 122). As carências habitacionais, com maior incidência 

na AML levaram à criação do Plano de Intervenção de Médio Prazo de construção em Lisboa 

(PIMP) em 1987, através de um acordo celebrado entre a Autarquia de Lisboa,  o Instituto 

Nacional de Habitação (INH) e o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional 

do Estado (IGAPHE). Este programa deu origem à construção de 9.698	  fogos até 1993, mas 

perante a manifesta insuficiência em acabar com as barracas na cidade de Lisboa foi 

substituído pelo ambicioso Programa Especial de Realojamento (PER).  

 

2.3.2.2  O SURGIMENTO DO PER  

 

“A erradicação das barracas, uma chaga ainda aberta no nosso tecido social, e 

consequente realojamento daqueles que nelas residem impõem a criação de 

condições que permitam a sua total extinção.”  

DL163/93 de 7 de Maio  

 

Criado através do Decreto-Lei nº 163/93, de 7 de Maio, o PER nas Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto, tem a última alteração através do Decreto-Lei nº 271/2003, de 28 de 

Outubro. No primeiro parágrafo do Decreto-Lei que lhe dá origem pode ler-se “a política de 

habitação social consubstancia-se no apoio financeiro do Estado por forma a permitir a 

qualquer agregado familiar o acesso a uma habitação condigna”. Concedendo financiamento 

para a construção, aquisição ou arrendamento de fogos destinados ao realojamento de 

agregados familiares residentes em barracas, o PER apresentou-se como um programa 

ambicioso que se propôs triunfar onde os programas anteriores falharam. Este distingue-se 

por envolver os municípios de um modo mais activo do que acontecera até então, 

nomeadamente no PIMP, seu programa antecessor, pedindo mesmo “um compromisso 

sério com a administração central”.  
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Pautado por palavras como erradicação e extinção, o PER surge na sequência do Programa 

Nacional de Luta contra a Pobreza (PNLCP) lançado em 1991, presumindo agir socialmente 

de modo a inserir comunidades excluídas, “votadas a problemas de criminalidade, 

prostituição e toxicodependência”, segundo uma visão altamente estigmatizante dos 

moradores das barracas, considerados como chaga social.  

 

PER – UMA ARQUITECTURA DE GAVETAS?  

 

Muitas foram as reflexões feitas sobre este programa de realojamento. Para citar alguns, e 

porque não é objectivo levar à exaustão este vasto tema, realçam-se os trabalhos de Isabel 

Guerra, (1994; 1997; 1998), Maria João Freitas (1994; 1998; 2002), Marielle Gros (1994), Luís 

Vicente Baptista (1999; 2001). Dentro da ampla produção académica já produzida sobre o 

tema destaca-se em 1994, o número 20 da revista Sociedade e Território com o revelador 

título de Isabel Guerra “As pessoas não são coisas que se metam em gavetas” (GUERRA, 

1994). Um ano após o surgimento do PER várias vozes alertavam já para o perigo dos blocos 

residenciais de ocupação massiva, potenciadores de conflitos. E se foram feitas reflexões de 

advertência, outras serviram de balanço. Os inquéritos à população realojada e as análises 

de satisfação revelam muitas vezes um “gosto pela Casa e o desgosto pelo Bairro” 

(PINTO,1994). “Com todos os ingredientes para o desastre” (FERREIRA, 1994) o PER 

traduziu-se em modelos de habitat monótonos, cujos realojamentos foram concentrados em 

regra nas periferias, apostando na construção “em altura” e em zonas carentes de 

transportes públicos, arranjos exteriores ou equipamentos, conduzindo inevitavelmente a 

formas de segregação socio-urbanística.  

 

No entanto, e como referiu Baptista Coelho (2005), o PER tem também bons exemplos de 

soluções urbanas e arquitectónicas. Conjuntos pequenos, bem qualificados e integrados na 

malha urbana servem de referência a boas práticas de realojamento. Baptista Coelho refere 

como exemplo algumas das obras premiadas pelo INH (Instituto Nacional de Habitação), que 

no seu Prémio honorífico anual destaca o que de melhor se faz em Portugal neste domínio 

desde 1988. 

 

O programa PER-Famílias, (DL 79/96 de 20 de Julho, adaptado pelo DL 271/03 de 28 de 

Outubro) veio complementar o PER, permitindo adquirir habitação própria permanente, 
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adequada à dimensão do agregado familiar, num local à escolha pelas famílias abrangidas e 

que constem no recenseamento efectuado pelo município onde residem. São concedidas 

comparticipações a fundo perdido pelo Instituto Nacional de Habitação, actual Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), correspondente a 40% do valor da tipologia e pelo 

município (20% do mesmo valor). Os restantes 40% serão financiados pelo próprio 

agregado familiar, quer através de fundos próprios, quer através de empréstimo bancário. 

Ou seja, o PER-Famílias pressupõe um certo desafogo económico e estabilidade financeira, 

configurando pois a excepção e não a regra dos que esperam por aquilo a que se estipulou 

chamar de habitação condigna.  

 

OS EXCLUIDOS DO PER 

 

Segundo dados do IGAPHE,   aderiram inicialmente ao PER  os então 18 municípios9 da Área 

Metropolitana de Lisboa, que apontaram a existência de 28.651 barracas. Apesar de ter sido 

prevista a conclusão do PER para o ano 2000, contando portanto com grandes atrasos, a 

maioria das intervenções já foi concluída. Estas contemplam o recenseamento efectuado 

em 1993 e previsto no 4º Artigo do Decreto-Lei, com base no qual os municípios se 

comprometeram a apresentar um levantamento exaustivo e rigoroso dos núcleos de 

barracas existentes bem como a sua respectiva caracterização (localização, número de 

construções existentes, agregados familiares a realojar e a sua identificação, composição e 

respectivos rendimentos anuais brutos).  

 

Dada a morosidade da sua aplicação, este programa foi incapaz de prever o aumento das 

famílias inicialmente recenseadas ou a chegada de novas famílias a Portugal com graves 

carências habitacionais. É desta circunstância que surgem os agregados alcunhados de 

“não-PER”, aqueles que esperam outra decisão. Essa decisão pode ser o programa 

PROHABITA - Programa de Financiamento para Acesso à Habitação, para pessoas em 

situações de grave carência habitacional residentes em território nacional (mais abrangente 

que o PER apenas focado nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto). Este regime aposta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Os municípios que aderiram inicialmente ao PER foram: Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, 
Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo,  Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de 
Xira, sendo que Odivelas só acedeu formalmente aos financiamentos do PER em Agosto de 2001. 
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noutras soluções de realojamento, em detrimento da aquisição ou da construção 

massificada característica dos bairros sociais, como o arrendamento ou a reabilitação urbana. 

 

2.3.2.3  A LEI DAS AUGI 

 

Até 1984 a prática do parcelamento ilegal do solo, sustentada pela ausência de interesse 

estatal e por leis que a facilitavam10 e a par de todos os outros motivos já aqui referidos – 

excessiva burocratização, condicionamento no acesso ao crédito ou a procura por diferentes 

tipologias –, constitui fenómeno corrente nas periferias da AML.  

 

Depois das barracas de madeira dos pobres rurais chegados à cidade vindos do interior, 

vinga agora uma tipologia de habitação anteriormente só ao alcance de classes mais 

favorecidas: a  pequena moradia com quintal.  A oferta de terrenos mais baratos (não 

infraestruturados e/ou sem apetência construtiva), num investimento ajustado às 

capacidades financeiras das famílias; faseado no tempo ou flexível na tipologia escolhida e 

sobretudo a total isenção de burocracia, criaram vastas áreas, apelidadas em 1995 com a 

nova Lei 91/95, de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, as AUGI. 

 

O primeiro regime de reconversão de áreas de construção clandestina surgiu com o DL 

804/76 de 6 de Novembro e marca uma clara viragem ao assumir que áreas clandestinas 

podem tendencialmente ser legalizadas, aliviando o Estado de uma política de tabula rasa.  

 

“O fenómeno de construção clandestina que de há muito se vem verificando em 

larga escala nas regiões envolventes ou próximas dos grandes centros urbanos, 

designadamente Lisboa, sofreu, nos últimos tempos, um intenso desenvolvimento, 

de tal modo que são hoje em grande número e muitas vezes de larga extensão as 

áreas ocupadas por construção clandestina, quase sempre a partir de loteamentos 

também clandestinos. Atendendo à enorme extensão das áreas de construção 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 O fenómeno clandestino generalizou-se através da venda de parcelas em compropriedade, a venda de avos 
indivisos. Os comproprietários eram detentores de uma quota ideal do terreno que adquiriam , sendo que o 
terreno permanecia juridicamente indiviso. Na realidade o espaço do lote era omisso, a delimitação baseava-se 
apenas na relação de confiança (ou ignorância) entre comproprietários e loteador ilegal. Sem se reger por 
quaisquer preocupações urbanísticas, esta actividade tão gravosa para o planeamento urbano (por lhe ser 
totalmente alheia) tornou-se ilegal a partir de 1984 com o DL 400/84 de 31 de Dezembro.  
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clandestina, ao grande número de agregados familiares nelas fixados, ao elevado 

volume de investimentos feitos nas respectivas construções – em grande parte por 

agregados familiares de poucos recursos económicos –, ao montante dos encargos e 

ao período de tempo necessário para deslocar toda essa massa populacional para 

outras zonas edificadas e à circunstância de algumas das áreas de construção 

clandestina serem aceitáveis, carecendo embora de operações de beneficiação e 

reconversão mais ou menos profundas, tem-se por aconselhável uma certa 

contemporização com as situações criadas, na medida em que se considere viável, 

técnica e economicamente, a reconversão das áreas, no que se refere aos edifícios e 

às infraestruturas indispensáveis, e a ocupação das mesmas não se mostre contrária 

ao adequado ordenamento do território”. 

Preâmbulo do DL 804/76 de 6 de Novembro 

 

 

A recuperação destas áreas visa não só a legalização das construções mas, numa visão mais 

alargada do que é a Cidade, promove a requalificação do espaço urbano. O processo de 

reconversão é inverso daquele que seria um loteamento “legal” como mostra o quadro 

reproduzido em baixo, desenvolvido por Rolo11 (2009:152), tendo elevados custos na 

infraestruturação à posteriori de vastas áreas, criação de equipamentos e redes de 

transportes ou na concretização de cedências para espaços verdes.  

 

 
GRÁFICO 2 
FASES ENTRE O PROCESSO LEGAL E O ILEGAL DE PARCELAMENTO DO SOLO 
FONTE: ADAPTADO DE HELENA ROLO (2009) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 No aprofundar deste tema evidencia-se o contributo de Helena Rolo com o trabalho “Práticas da Reconversão 
em AUGI na Grande Área Metropolitana de Lisboa”, fazendo o ponto de situação do fenómeno clandestino na 
AML (sob o ponto de vista quantitativo mas também qualitativo)  
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Com a aprovação a 2 de Setembro de 1995 do Regime Excepcional para a Reconversão 

Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, LEI 91/95 criaram-se as condições para 

conter estes fenómeno, reforçando a prevenção e introduzindo medidas que caminham para 

a resolução final do problema. Com um longo percurso pela frente, importa referir que 

mesmo  com crescente interesse dos profissionais manifestado através de estudos12, 

jornadas e seminários, os dados não são animadores: apenas 31.2% das situações 

territoriais de génese ilegal no quadro da Lei AUGI já obtiveram título de reconversão. 

(RAPOSO, 2010) 

 

2.3.2.4  AS ÁREAS CRITICAS URBANAS E A INICIATIVA BAIRROS CRITICOS 

 

Começaremos por entender o que são hoje as áreas críticas urbanas. Na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 143/2005 13 são apontados alguns factores conducentes a essa 

classificação:  

  

- áreas com concentração de problemas sociais, pelo desfavorecimento e menor 

capacitação das suas populações, 

- áreas de concentração de grupos mais vulneráveis às diferentes formas de 

discriminação, pelo estigma social que lhes anda associado e pelo bloqueio de 

oportunidades, 

- espaços com grande risco no que respeita a comportamentos que potencialmente 

minam a qualidade de vida e a competitividade das principais aglomerações 

metropolitanas 

 

Importa também dizer que esta classificação surge num dos quatro pilares que formam a 

base das novas orientações para a política de cidades que o Governo pretende executar: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Refere-se o projecto de investigação coordenado por Isabel Raposo, “Reconversão e reinserção urbana de 
bairros de génese ilegal. Avaliação socio-urbanística e soluções integradas de planeamento estratégico”, 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e desenvolvido no GESTUAL (Grupos de Estudos 
Socioterritoriais e Urbanos e Acção Local), do CIAUD (Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e 
Design) da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL), com a colaboração do CESUR 
(Centro de Sistemas Urbanos e Regionais) do Instituto Superior Técnico da UTL. 
13 Iniciativa Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos – Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 143/2005, de  2005-08-02 
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«Qualificação e reinserção urbana de áreas críticas»14. Maria João Freitas em entrevista à 

revista Dependências, diz-nos que “os bairros são críticos porque têm aspectos que 

merecem atenção sob o ponto de vista da criticidade, quer endógena quer exógena, ou seja,  

para as populações que lá vivem e reconhecem que é necessário fazer qualquer tipo de 

intervenção no sentido de melhorar e optimizar a sua qualidade de vida; é critico porque 

coloca desafios do ponto de vista técnico e da organização entre os pilares no que concerne 

à forma como iremos pensar e cooperar nos territórios”. São apontadas igualmente falhas 

do ponto de vista físico e urbanístico, através da ausência de diálogo com a malha urbana 

envolvente e da inexistência de capacidade para a qualificação de espaços exteriores ou do 

próprio espaço edificado.   

 

Esta clara urgência de encarar o desafio das cidades é o reflexo de políticas falhadas 

anteriores. Urge um novo modelo e a prova disso é que a palavra “inovação” percorre todo 

o texto: “programa de intervenção coerente e com um forte conteúdo inovador”, “testar 

soluções institucionais, procedimentais e tecnológicas inovadoras em termos da 

concepção”15. 

 

Admite-se portanto uma co-relação entre a desejada coesão social e as áreas criticas 

urbanas, reconhecendo-se que só novas medidas de carácter inovador anularão as 

problemáticas habitacionais que percorrem a história do último século em Portugal, 

principalmente as carências das periferias das grandes áreas metropolitanas.  

 

A Iniciativa Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos, designada 

abreviadamente por Iniciativa Bairros Críticos é um programa nacional coordenado pela 

Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e Cidades e um instrumento da Política 

de Cidades. Adoptando um sistema de gestão inovador assente em parcerias institucionais 

e locais, envolvendo 8 Ministérios (Presidência; Ambiente do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional; Trabalho e Segurança Social; Administração Interna; Saúde; 

Educação; Cultura e Justiça) e cerca de 90 entidades públicas e organizações/associações 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 A política de política de cidades POLIS XXI do XVII governo é composta por quatro pilares que se articulam e 
complementam: (i) qualidade de vida e funcionalidade, (ii) competitividade e inovação, (iii) reabilitação e 
valorização de espaços urbanos consolidados e (iv) qualificação e reinserção urbana de áreas críticas. 
15  Retirado do ponto 2 e 3 da supra referida Resolução 
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locais, traduzindo-se na primeira iniciativa de responsabilidade interministerial neste âmbito 

de intervenção.  

 

“Mas a política de cidades sempre teve dois pilares. O primeiro dirigia-se 

naturalmente à valorização e à aposta nas zonas nobres da cidade, naquelas de maior 

valor ambiental e cultural, que importava qualificar e redinamizar por forma a que a 

cidade ganhasse mais auto-estima, respeitasse mais a sua história e identidade e, 

portanto, capaz de oferecer uma maior qualidade de vida e capacidade para atrair 

investimentos e postos de trabalho. A par desse pilar que o Programa Polis 

facilmente identificou e potenciou, a valorização das nossas zonas nobres, sempre 

existiu um outro que consiste na aposta naquilo que eram as zonas criticas e 

problemáticas que, muitas vezes, se apresentam classificadas de forma depreciativa 

como os subúrbios das cidades, aquilo de que quase apetece desistir.” 

Intervenção do Primeiro-Ministro José Sócrates na cerimónia de apresentação da Iniciativa Bairros 

Críticos   

 

Atendamos às palavras do actual Primeiro-Ministro: aquilo de que quase apetece desistir. A 

Cova da Moura (Amadora), Lagarteiro (Porto) e Vale da Amoreira (Moita) servem a título 

experimental de objecto de estudo e espelham territórios estigmatizados onde os modelos 

de programas anteriores falharam. A ideia de projectos de base sócio-territorial envolvendo 

os actores locais  através de processos participativos dista dos realojamentos forçados nas 

periferias áridas em blocos massivos. Com novos modelos de gestão e também de 

financiamento, “a iniciativa distingue-se também pela abordagem de participação, co-

produção colectiva de soluções e actuações assente em compromissos assumidos em 

contextos de confiança mútua, susceptíveis de consolidarem “apropriações” colectivas e 

endógenas dos próprios projectos de intervenção, contribuindo para a viabilização de acções 

mais sustentáveis na produção da mudança”16.  

 

No entanto, é de referir que a especificidade da amostragem – foram escolhidos apenas três 

bairros –, servirá como base introdutória e só se revelará útil se poder ser replicada aos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Sobre a natureza experimental da Incitativa Bairros Críticos in Portal da Habitação [Em linha], [Consult. Junho 
2010], disponível na www: <URL: www.portaldahabitacao.pt/pt/ibc/ ideiachave_ibc/ideiachave_experimental.html 
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demais bairros críticos do país, o que ainda não aconteceu passados cinco anos da criação 

desta iniciativa.  

 

2.3.2.5 O PLANO ESTRATÉGICO DE HABITAÇÃO 2008-2013 

 

O FIM DOS BAIRROS SOCIAIS?  

 

O Plano Estratégico da Habitação (PEH) de 2008/2013 foi elaborado pelo Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU),  Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE) e Augusto Mateus & Associados,  apontando uma série de 

recomendações para o parque habitacional português. Tendo como mentores do projecto 

Nuno Portas e Isabel Guerra, ambos com vasta experiência no domínio da habitação e ainda 

Augusto Mateus, o PEH propõe uma alteração profunda nas politicas públicas habitacionais 

tendo como aposta fundamental o mercado de arrendamento e da reabilitação, mercados 

que têm sido pautados pela estagnação. A reabilitação do parque habitacional público deverá 

ser submetido a uma hierarquização de prioridades, concretizadas e integradas numa 

estratégia global a definir por cada município, nos seus Programas Locais de Habitação. 

 

Em vez de construir novos fogos para as cerca de 40 mil famílias que têm necessidade 

urgentes de habitação, propõe-se que o Estado através da aquisição pública de imóveis, 

dinamize o mercado de arrendamento de modo a constituir uma bolsa de fogos que resolva 

parte das carências habitacionais existentes. Integrar estas famílias em fogos arrendados ou 

reabilitados na continuidade urbana consolidada, anularia a construção de novos bairros 

sociais. Será mesmo o seu fim?  

 

Este percurso de reflexão foi apresentado em quatro relatórios 17 estabelecendo alterações 

relevantes em termos do modelo de financiamento e do modelo de governança das políticas 

social de habitação.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Os quatro relatórios são:  

- Diagnóstico e Proposta para uma Estratégia de Habitação 2008-2013 – Sumário Executivo ( Abril de 
2008 )  

- Relatório 1 – Diagnóstico de Dinâmicas e Carências Habitacionais  
- Relatório 2 – Políticas de Habitação  
- Relatório 3 – Estratégia e Modelo de Intervenção  
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2.4  NOTAS CONCLUSIVAS SOBRE AS POLÍTICAS HABITACIONAIS AQUI APRESENTADAS 

 

A produção de habitação social durante o Estado Novo foi limitada a projectos simbólicos 

dirigidos a classes especificas como pescadores, operários urbanos ou funcionários 

públicos. Após a revolução de 1974 acentuam-se as necessidades habitacionais e desde 

então a resposta quer do Estado, quer do sector privado continuou a não conseguir  suprimir 

as carências habitacionais de forma completa e definitiva.  

 

As políticas habitacionais mais recentes aspiram a ser tendencialmente inclusivas e 

procuram mais do que fazer “habitação social” ter uma intervenção abrangente, aliando-se a 

políticas sociais de desenvolvimento social urbano. 

 

Hoje, tende a generalizar-se em Portugal a crítica às politicas habitacionais que concentram 

populações homogéneas em grandes conjuntos urbanos. O país conta actualmente com 

mais alojamentos vagos que famílias. A análise critica das politicas de habitação apresentada 

pelo PEH visa a extinção dos bairros sociais, integrando aqueles que necessitam de uma 

habitação condigna na continuidade urbana consolidada em fogos arrendados ou 

reabilitados. Será o fim dos bairros sociais? Para quando a resolução dos que continuam à 

espera.  

 

No próximo capítulo caracteriza-se o Bairro do Talude Militar, enclave urbanístico à espera de 

uma resposta relativa ao realojamento dos seus moradores há mais de 17 anos.  
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FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DO CONCELHO DE LOURES NA GAML 
FONTE: AUTORA 
 
 
 

	  
	  

FIGURA 2: LOCALIZAÇÃO DA FREGUESIA DE UNHOS  
NO CONCELHO DE LOURES 
FONTE: AUTORA 
 
 

	  
	  

3.1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

O bairro do Talude Militar situa-se no extremo sul da freguesia de Unhos, uma das 18 

freguesias do concelho de Loures. Este concelho da AML é rico em contrastes e continua a 

ser um dos concelhos mais populosos do país, sofrendo ainda com a dicotomia rural/urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 3: ÁREA E POPULAÇÃO DAS FREGUESIAS  
DO CONCELHO DE LOURES 
FONTE: INE, CENSO 2001 

	  



CAPÍTULO 3 
O BAIRRO DO TALUDE MILITAR 

	  

	   45 

 
FIGURA 3: BAIRRO DO TALUDE MILITAR  
FONTE: ADAPTADO DE GOOGLE MAPS  2010 
 

A freguesia de Unhos é limitada pelas freguesias de São Julião do Tojal e Santo Antão do 

Tojal, a norte, Frielas e Apelação a oeste, Camarate, a sudoeste, Sacavém, a sul, e com o rio 

Trancão a este, que a separa das freguesias de São João da Talha e da Bobadela. O Bairro 

do Talude apresenta-se no cimo do vale do Rio Trancão, com um sistema de vistas 

privilegiadas para a Ponte Vasco da Gama, Parque das Nações e Rio Tejo. 

 

3.1.1  CONTEXTO DE APARECIMENTO 

 

Moldada por pressões demográficas, a estruturação da Área Metropolitana de Lisboa é 

indissociável das migrações em massa das populações rurais do interior de Portugal e do 

regresso das populações residentes das ex-colónias, depois do 25 de Abril. Recuando ao 

inicio do século XX as primeiras vilas operárias surgiram como resposta a uma carência 

habitacional, com impacto pontual e também escasso. A alternativa reservada às populações 

de menores recursos económicos passava por alugar quartos e partes de casa ou viver num 

bairro de barracas.  

 

É nesta conjuntura que tem inicio a expansão dos bairros de barracas, no que se considera 

ser “a primeira fase de evolução da construção ilegal, a qual se prolonga até 1965/1968” 

(CARDOSO e PERISTA apud SOARES,1994 :100). Com uma intervenção do sector público 

quase inexistente no domínio da habitação, surgem os primeiros bairros precários ainda 

dentro das fronteiras administrativas da cidade, embora já nos seus limites. Contudo, a 

pressão aumenta e o crescimento expande-se até formar um “anel” que envolve Lisboa. É 

nas periferias que os bairros de lata se consolidam e evoluem para formas mais sólidas de 
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construção com recurso gradual  a técnicas mais próximas à construção dita “legal” e a 

materiais como as alvenarias e o betão. Este processo inicia-se na década de 1960 e 

continua pela década de 1980, distinguindo-se dois principais tipos em função da situação 

fundiária (RAPOSO, 2010): os bairros clandestinos construídos a partir da ocupação de 

terrenos públicos ou privados, e de características mais  precárias, e os loteamentos 

clandestinos, que supõem a construção ilegal de uma casa numa parcela de terreno não 

urbano, adquirida legalmente, geralmente com base na venda de propriedades em avos, 

negócio que se expandiu devido à inexistência de solos urbanos disponíveis a preços 

acessíveis.  

 

Loures, na parte oriental de Lisboa possuía condições favoráveis à fixação de populações 

com baixos recursos e/ou comunidades de emigrantes: proximidade com o eixo industrial 

ribeirinho, oferta de emprego na indústria (loiças, cerâmicas) e fácil acessibilidade à capital. A 

construção civil também apresentava neste concelho um incremento, servindo de ocupação 

a muitos que lá viviam. Esta conjuntura tornou-se propícia ao alastramento do fenómeno 

clandestino. Hoje, e apesar de esforços vários, falamos ainda de 73 mil habitantes do 

concelho a viver em habitações “clandestinas”: 

 

“Uma gestação de 30 anos transformou irreversivelmente cerca de 11,83 

quilómetros quadrados do território (7% de toda a área do concelho), o que 

corresponde aproximadamente à área da freguesia de Fanhões, ou ao somatório das 

freguesias da Apelação, Camarate e Unhos. Para se ter uma imagem da dimensão e 

importância do problema, falamos de 137 núcleos, que se estendem por mais de 916 

hectares de território, e que correspondem a 23 515 fogos e a uma população 

estimada de 73 mil habitantes, o que já representa cerca de 37 por cento da 

população residente no concelho (200 mil habitantes).”  

 

Divisão de Informação e Relações Públicas (2005), “Reequilibrar vivências urbanas”. 

Revista Loures Municipal, nº 18, 2 
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3.1.2  O BAIRRO DO TALUDE MILITAR   

 

O Bairro, de génese ilegal, desenvolve-se numa extensão de 1,5 km sendo constituído por 

148 casas. A construção foi iniciada nos finais da década de 1970, desenrolando-se até 1993 

altura em que a Câmara Municipal passou a monitorizar o bairro de forma a impedir o seu 

crescimento.  

 

O seu nome deriva da implantação ao longo de uma secção da Estrada Militar. Construída 

entre 1863 e 1902, foi oficialmente designada por Estrada Militar do Recinto de Segurança 

do Sector Norte mas ficou igualmente conhecida por Estrada Militar Caxias-Sacavém ou 

ainda Estrada Militar de Defesa de Lisboa. Circundando Lisboa, interligava vários fortes e 

outros dispositivos de defesa integrados no Campo Entrincheirado de Lisboa (CEL).  Já no 

século XX, a expansão urbana foi interrompendo a Estrada em vários pontos nomeadamente 

com a construção do Aeroporto ou com a integração em malhas urbanas entretanto criadas. 

Na década de 1960 com a chegada de imigrantes sem acesso a uma habitação condigna, os 

terrenos envolvendo a Estrada Militar foram sendo progressivamente ocupados e entre 

Caxias a Sacavém surgiram grandes bairros precários com construções clandestinas tais 

como a Pedreira dos Húngaros ou Fontainhas (entretanto desaparecidos), o Bairro da 

Estrada Militar do Alto da Damaia ou o Talude Militar nas freguesias da Apelação, Camarate 

e Unhos.  

 

 

 

FIGURA 5: BARRACAS NA QUINTA DA VITÓRIA, PORTELA, LOURES 
JUNHO 2010 
FONTE: AUTORA 

	  

FIGURA 4: BARRACAS EM MOSCAVIDE, FOTOGRAFIA DE  
ARNALDO MADUREIRA, 1968 
FONTE: ARQUIVO FOTOGRÁFICO DE LISBOA 
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3.2  DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

 

3.2.1  ENQUADRAMENTO DAS FONTES E  METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO  

 

O perfil socio-demográfico dos habitantes do Bairro do Talude baseia-se no inquérito 

“Estudo Populacional” realizado em 2007 pela AMRT - Associação de Melhoramentos e 

Recreativo do Talude, um levantamento exaustivo efectuado casa a casa. Este é o 

levantamento alargado mais recente, cuja desactualização será menor.  

 

Foi também consultado o Diagnóstico Social – Rede Social de Loures, realizado em 2005 

pela Comissão Social de Inter Freguesias de Apelação/Frielas/Unhos. Este documento relata 

obstáculos à intervenção no Bairro do Talude Militar frisando “a resistência por parte dos 

entrevistados em falar dos problemas da freguesia” num tom de acusação duma 

“comunidade demasiado fechada para si” (RIBEIRO, 2005: 6). 

 

Durante o mês de Maio e Junho de 2010 , em colaboração com a socióloga Juliana Torquato 

Luiz foi aplicado um inquérito a 67 indivíduos, cujo guião se apresenta em anexo. As 

problemáticas versadas foram habitação e realojamento bem como a prática de hortas 

urbanas. Paralelamente ao inquérito foi utilizado um focus group de 12 residentes inscritos 

no PER e outro de 7 residentes não-inscritos no PER. Com os jovens e crianças foram 

realizadas actividades distintas de recolha de informação em grupo, descritas em detalhe no 

capitulo seguinte.  

 

3.2.2  ESTRUTURAS DEMOGRÁFICAS, IMIGRAÇÃO E COMPOSIÇÃO ÉTNICA  

 

Com uma população residente de cerca de 550 pessoas, mais de 90% são naturais de Cabo- 

Verde, tendo metade a nacionalidade cabo-verdiana e a restante nacionalidade portuguesa 

(descendentes ou naturalizados).  

 

Segundo dados de 2001 (Censo), só no concelho de Loures residem 6.8% dos imigrantes 

do continente português. Destes, 82% são provenientes do Continente Africano, 

maioritariamente de Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. No seguimento da descolonização, 

com a independência a 5 de Julho de 1975, o fluxo migratório aumentou substancialmente  
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FIGURA 6: AS CRIANÇAS DO ATL DO TALUDE SÃO TODAS DE ORIGEM AFRICANA 
FONTE: AUTORA 
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entre Cabo Verde e a ex-metrópole, conduzindo a um grande aumento da população cabo-

verdiana. Fixam-se na sua grande maioria na AML, sobretudo em bairros periféricos da 

primeira coroa metropolitana, em bairros de barracas dos concelhos limítrofes a Lisboa, 

Amadora, Odivelas, Loures (HORTA e MALHEIROS, 2004). A chegada dos primeiros 

habitantes ao Talude coincide com a primeira vaga de imigrantes vindos de Cabo Verde, 

ainda antes da Revolução de Abril. Estes imigrantes vinham sobretudo colmatar a falta de 

mão-de-obra pouco especializada desfalcada pela guerra colonial, no domínio das obras 

públicas. Depois do 25 de Abril de 1974, chegam muitos cabo-verdianos à antiga Estrada 

Militar, que vai sendo progressivamente ocupada por estruturas habitacionais precárias, sem 

água nem saneamento básico.  

 

Na década seguinte, dado que o mercado habitacional continuou a não oferecer alternativas 

viáveis, a preço acessível, de alojamento e realojamento, o bairro consolidou-se, cresceu e 

foi recebendo mais imigrantes que se vinham juntar à família e aos compatriotas já 

instalados.  

 

Quanto às estruturas demográficas familiares, uma parte significativa da população é 

bastante jovem, tendo 1/3 da população menos de 18 anos. Do levantamento de 2007, 

podemos também afirmar que a maioria das famílias tem mais de 3 membros, 

correspondendo a uma família alargada, incluindo para além de pais e filhos, tios, primos ou 

avós.  

 

Nos últimos anos assiste-se à migração de alguns destes imigrantes, quer por parte da 

primeira geração quer por parte dos seus descendentes, para países europeus como o 

Luxemburgo, Holanda e França, fruto da crise económica, dificuldade em arranjar trabalho e 

do realojamento prometido mas nunca cumprido. Pode observar-se este fenómeno em 12 

casas18 cujos ocupantes viajaram para outros países europeus (para trabalhos sazonais, 

como as colheitas). Nestas largas temporadas fora, deixam familiares ou amigos a ocupar a 

residência.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Número apurado no inquérito realizado em Maio e Junho 2010	  
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3.2.3 INSERÇÃO NO MERCADO LABORAL E HABILITAÇÕES LITERÁRIAS  

 

Em 2007, 28% dos agregados familiares inquiridos recebiam menos que o Salário Mínimo 

Nacional (37 agregados) e 36.6% recebem entre 403�€ a 600�€. Dos restantes 18.3% 

recebem entre 600�€ e 900�€ e apenas 11.3% recebem mais de 900�€ mensais, dados de 

2007 (AMRT, 2007). De referir que a grande maioria dos agregados está inserida numa rede 

de trabalho legal, seja pública ou privada. São os baixos níveis de instrução o factor mais 

responsável por empurrar estas pessoas para trabalhos menos qualificados, como as 

limpezas (mulheres) e a construção civil (homens).  

 

A freguesia de Unhos é caracterizada por uma população com baixo nível de instrução e 

fraca ligação à escola, manifestada numa taxa de analfabetismo de 7,8% (RIBEIRO, 2005). 

Na amostra de 67 indivíduos do bairro a quem foi aplicado o inquérito, apurámos que 6.3% 

não sabe ler nem escrever e mais 23.4% apenas sabem assinar o nome, valores de 

analfabetismo bastante superiores aos da freguesia. O primeiro ciclo foi concluído por 

28.1% e o nível médio por 21.8% . O ensino superior registou o baixo valor de 3.2% (LUIZ, 

2010). Haverá interesse em alargar a amostra e traçar este perfil com exactidão, sob pena 

de não representar a realidade actual do Talude.  

A segunda geração de imigrantes, nascida em Portugal tem tido trajectórias de inserção 

profissional progressivamente mais favoráveis que os seus pais. Verifica-se uma tendência, 

ainda que reduzida, para o aumento do peso relativo dos profissionais com qualificações 

médias e elevadas, tendo passado de 0.6% em 1981 para cerca de 2% no Recenseamento 

de 2001 (HORTA e MALHEIROS, 2004).  

 

No Bairro do Talude Militar encontrámos vários jovens a frequentar o ensino universitário. 

Estes detêm certamente maiores e diferentes aspirações do que as permitidas aos seus 

pais, que chegaram a um pais diferente, com códigos desconhecidos, idioma distinto o que 

favoreceu situações de racismo ou xenofobia. Contudo, a consciencialização de que a escola 

é a via decisiva para um futuro promissor não é uma mensagem orientadora em todas as 

famílias e o insucesso e abandono escolar marcam a maioria da população em idade escolar. 
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3.2.4  SOCIABILIDADES E QUADRO RELACIONAL  

 

“Simplificando muito as coisas pode afirmar-se que, do lugar dos integrados, os 

excluídos tendem, historicamente, a ser avaliados com medo, com pena, ou com 

uma combinação dos dois sentimentos” (Almeida, 1993: 830).  

 

Os problemas referidos no ponto anterior dificultam a inserção na sociedade. Com efeito, 

quando falamos de bairros precários imediatamente se relacionam fenómenos de 

desemprego, analfabetismo, abandono precoce do ensino, entre outros, a que se associa, 

nos últimos anos, a criminalidade crescente. A exclusão, se atentarmos à definição de 

Castel (COSTA, 1998), pode ser vista como o limite máximo no trajecto da marginalização, 

marcado por sucessivas rupturas na relação do indivíduo com a sociedade. Ao indivíduo 

excluído da sociedade, é-lhe interdito o acesso a um conjunto de sistemas básicos 

classificados por Bruto da Costa (1998: 14) em cinco domínios distintos: social, o 

económico, o institucional, o territorial e as referências simbólicas.  

A temática da exclusão marca as agendas políticas retratando a dificuldade que os países 

desenvolvidos têm em lidar com aquilo a que Ferreira de Almeida designou de “os seus 

terceiros mundos interiores” (Almeida, 1993: 831). Menor capital económico, social, cultural 

e escolar vedam o acesso a melhores serviços de saúde, melhores serviços educativos, 

melhores condições de habitabilidade, só para citar alguns dos domínios essenciais à 

inserção. A exclusão é mais acentuada no caso de imigrantes sem a situação regularizada, 

os quais ficam automaticamente banidos de qualquer possibilidade de ajuda institucional. 

Várias formas de exclusão, nas suas dimensões económicas, politica, geográfica, social e 

cultural tornam esta comunidade mais vulnerável a fenómenos de segregação sócio-

espacial.  O facto do Talude Militar ser um bairro pobre, geograficamente isolado dadas as 

condicionantes físicas do terreno, juntamente com o facto da comunidade viver fechada em 

si mesma, cimentaram redes sociais apenas entre a própria comunidade, contribuindo 

igualmente para um afastamento das várias esferas exteriores da vida em sociedade.  

 

Apesar das deficientes condições de alojamento a maioria dos habitantes afirma que gosta 

de morar no Talude Militar, sobrevalorizando relações familiares e de vizinhança, que 

traduzem a entreajuda entre indivíduos que convivem com os mesmos obstáculos. Esta 
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pode ser uma estratégia de defesa, face a uma sociedade que lhes é muitas vezes adversa. 

Aliás, é de notar que a preferência para se instalar no bairro deve-se em parte ao facto de aí 

ter familiares ou conterrâneos e será certamente uma das razões pelas quais muitos 

excluem à partida serem realojados em bairros separados.  

 

3.3  CARACTERIZAÇÃO FISICA E URBANÍSTICA E ACESSIBILIDADES 

 

3.3.1 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA 

 

O que diferencia o bairro do Talude da maioria dos restantes bairros “clandestinos” da 

Freguesia de Unhos é a impossibilidade de um processo de reconversão, no quadro das 

actuais decisões municipais. Este impedimento prende-se, neste caso, maioritariamente 

com a questão fundiária: o bairro do Talude for erguido em terreno privado. Esta situação 

diverge das restantes construções de génese ilegal da freguesia onde os habitantes 

construíram ilegalmente as suas casas em solo que legalmente lhes pertencia. Estes 

últimos configuram as chamadas AUGI (Áreas Urbanas de Génese Ilegal) e possuem 

enquadramento legal com o Decreto-lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e com o Regulamento 

Municipal para a Reconversão de AUGI da Câmara Municipal de Loures (em vigor desde 

2004). O processo de reconversão das AUGI primará por tornar esses espaços zonas com 

qualidade de vida, adequando-se às exigências urbanísticas da sociedade actual. 

 

“Das 134 AUGI existentes no concelho de Loures, 80 têm hoje o seu processo de 

reconversão tecnicamente concluído, o que possibilita, por exemplo, que os 

proprietários possam já construir as suas habitações ou fazer obras nas já existentes, 

obtendo um licenciamento formal da C.M. de Loures. (...) Mas é ao nível dos fogos 

(porque é de pessoas e das suas habitações que falamos) que a diferença é mais 

sensível. Se até 2001 o número de AUGI recuperadas correspondia a um total de 

2286 fogos, de 2002 até 2004 concluíram-se processos referentes a 3838 fogos, um 

acréscimo de 150%, o que representa dizer que neste momento 6124 fogos têm 

hoje a sua situação irreversivelmente consolidada”. (DOMINGUES, 2005: 1) 

 

Se existe resposta legal e técnica para parte do território, o que fazer com os chamados 

“Bairros Insusceptíveis de Recuperação” onde se inclui o Talude? A Câmara de Loures 
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alerta para os casos em que a malha urbana torna inviável qualquer tipo de reconversão. O 

Talude apresenta, para além da questão fundiária, construções situadas em declives 

acentuados e/ou em terrenos sem estabilidade geológica, configurando uma situação 

delicada que requer atenção especial.  

 

Neste momento, o Bairro do Talude Militar encontra-se numa posição particularmente frágil, 

sendo marcado por condicionantes vários a nível do PDM vigente. Espera-se que com o 

processo de revisão do Plano Director Municipal se determine a solução para esta realidade 

e outras igualmente sensíveis. Graças a este enquadramento diferenciado, o Bairro foi 

inserido em 1993 no Programa Especial de Realojamento (PER) mas decorridos 17 anos, a 

maioria dos seus habitantes continuam por realojar. Até hoje foram realojadas 70 famílias, 15 

através do PER Famílias e as restantes ao abrigo do PER em bairros sociais do concelho de 

Loures em regime de renda apoiada.   

 

3.3.2  FORMA URBANA E MODOS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

 

3.3.2.1 ÁFRICA NA GRANDE LISBOA: A SOCIABILIDADE DE UMA VIDA RURAL IDEALIZADA  

 

O Bairro está implantado ao longo da Estrada Militar, entre o Bairro Casal do Muro e o Bairro 

Venceslau. Dezenas de casas dispõem-se ao longo de mais de 1,5 quilómetros, de estrada 

de terra batida, ladeada por vegetação. Um das maiores preocupações da autarquia deriva da 

instabilidade das vertentes do Talude Militar. O equilíbrio precário do solo nas encostas, 

aliado à inclinação dessas mesmas vertentes, os tipos de ocupação e edificação existentes 

nas quais habitam centenas de pessoas, os elementos geológicos e geotécnicos, o tipo e a 

densidade da vegetação, são considerados factores de risco pelo Serviço Municipal de 

Protecção Civil de Loures. No website da Câmara Municipal de Loures, na secção do  

Serviço Municipal de Protecção Civil  o Talude é descrito como um “castelo de areia” 19, 

tendo sido elaborado um plano de emergência para o local. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 In Câmara Municipal de Loures [Em linha], [Consult. Junho 2010], disponível na www: <URL: http://www.cm-
loures.pt/p_lm8D4.asp 
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FIGURA 7: PLANTA DO EDIFICADO DO BAIRRO DO TALUDE 
FONTE: AUTORA 
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FIGURA 8: TRANSPORTES 

PÚBLICOS NA ENVOLVENTE – 

PARAGENS DA RODOVIÁRIA DE 

LISBOA 
FONTE: ADAPTADO DE MAPA DA 

RODOVIÁRIA DE LISBOA E DE 
GOOGLE MAPS  2010 

	  

FIGURA 9: ÀREA DAS HORTAS 

URBANAS DO BAIRRO DO TALUDE 

MILITAR  
FONTE: ADAPTADO DE GOOGLE 
MAPS  2010	  

FIGURA 10: COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DO  BAIRRO DO 

TALUDE MILITAR   
FONTE: ADAPTADO DE GOOGLE 
MAPS  2010	  
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FIGURA 11: VISTA PARA A PONTE E EXPO DAS HORTAS DO TALUDE 
FONTE: AUTORA  
 
FIGURA 12: ESTRADA MILITAR E CASAS DO BAIRRO 
FONTE: AUTORA 
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Apesar da precariedade que existe e é visível, o Bairro do Talude está longe de ser um bairro 

de lata. As casas foram construídas em alvenaria, embora a imagem geral seja marcada pelo 

aspecto inacabado da maioria dos edifícios. Existem construções mais precárias, feitas em 

materiais variados como chapas metálicas e pranchas de madeiras, que configuram abrigos, 

arrumos, garagens. 

 

As casas apresentam quase sempre condições de habitabilidade precárias e sobretudo uma 

elevada carência no que se refere a infra-estruturas básicas. O bairro não possui 

saneamento básico, nem sistema de esgotos. Todas as habitações do bairro usam fossa 

séptica com prejuízo evidente para os solos e perigo de contaminações várias. Num dos 

pontos do bairro, onde a precariedade é maior,  o esgoto corre a céu aberto. Quanto à 

distribuição de energia eléctrica, segundo os dados de 2007 (AMRT, 2007) 65.7% dos 

agregados familiares recebem a electricidade directamente da EDP, 10.4% recorre ao 

vizinho, 23.9% utilizam outros meios (poste) ou simplesmente não tem (foram registados 2 

casos, mas estima-se que existam mais). Ao nível da distribuição de água, segundo a 

mesma fonte, 75.8% dos agregados familiares recebe a água através dos serviços 

municipalizados, 7.6% recebem dos vizinhos e 16.7% recorrem a outros meios.  

 

Ao nível do bairro, depois de quarenta anos de ocupação, são visíveis carências: a ausência 

de pavimentação das vias e a inexistência de equipamentos colectivos complementares. 

 

A envolvente é ainda rural, embora rodeada de urbanidade. Pastos, terreno por cultivar e 

terreno cultivado constroem a paisagem do Talude. O sítio é calmo, a cota elevada permite 

vistas excelentes. O sentimento que percorre quem entra no Talude pela primeira vez é de 

estranheza;  o isolamento é total embora estejamos a 20 minutos do centro da capital. Esta 

tranquilidade foi uma das principais razões apontadas para o início da ocupação do terreno. 

De acordo com os testemunhos dos seus habitantes, sendo a Estrada Militar uma servidão 

militar e encontrando-se abandonada depois da desactivação do Campo Entrincheirado de 

Lisboa, tornou-se comum a sua ocupação, não só no Talude mas em toda a sua extensão. 

No entanto estes terrenos deixaram de estar sujeitos a servidão militar depois de 1965, 

passando assim esta ocupação a configurar uma irregularidade jurídica.  
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FIGURA 12: VÁRIAS CASAS DO BAIRRO DO TALUDE MILITAR 
FONTE: AUTORA 
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Todos os habitantes referiram que a produção do seu habitat decorreu da necessidade 

básica de alojamento, face à impossibilidade de acesso ao mercado legal de oferta 

habitacional. Na autoconstrução, por norma, o acto de construir assenta numa rede de 

solidariedade (familiares e conterrâneos). Neste caso, dado que uma parte significativa dos 

homens trabalha ou trabalhou na construção civil um certo know-how foi elemento 

facilitador. Inicia-se a construção pela abertura de caboucos, seguida da construção da 

estrutura, deixando para mais tarde os acabamentos exteriores e interiores.  

 

Regra geral, a autoconstrução é faseada. Impossibilitados de aceder a financiamentos 

bancários, o investimento na construção provém de poupanças acumuladas. Este 

investimento por fases permite adequar-se a uma população com salários baixos e 

expectativas incertas em relação à promoção profissional.  

 

Neste bairro, perante uma certa permissividade policial e administrativa, as estruturas foram 

realizadas rapidamente para que pudessem ser depressa habitadas evitando então a 

demolição. Algumas casas chegaram a ser demolidas como forma de pressão, no entanto 

devido quer à pouca pressão camarária (absorvida com milhares de outros casos 

semelhantes), quer à incapacidade do proprietário, aliadas ao elevado número de habitações, 

o bairro continuou a aumentar em vez de desaparecer.  

 

Hoje em dia, e apesar do bairro ser observado de perto pela autarquia de modo a conter o 

seu crescimento, continuam melhoramentos e ampliações em curso. Este continuum 

construtivo vem acentuar aquilo que é a imagem frequente e estereotipada das habitações 

clandestinas: o seu carácter frágil e incompleto. “Na arquitectura erudita chama-se a isso 

construção evolutiva, mas o conceito reserva-se para processos bastante controlados que 

obedecem a tipologias de referência.”  (DOMINGUES, 2009). A estas casas chama Álvaro 

Domingues, casas kitadas20. Habitações que vão sendo construídas, ampliadas, recortadas. 

Como disse um dos habitantes do Bairro do Talude, com a casa iniciada há 20 anos, “há 

sempre coisas a fazer”. Nesta arquitectura evolutiva, a única regra a cumprir é o respeito 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 por “kitar” (anglicismo vindo da palavra inglesa kit) entende-se adicionar um conjunto de elementos ou 
materiais para uma finalidade específica num sistema montado pelo próprio utilizador a um objecto existente, 
neste caso uma casa.  
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pelo que já está construído. Não se segue nenhuma regra urbanística, verificando-se uma 

total liberdade de acção, limitada apenas pelas muitas questões financeiras dos agregados 

familiares e algumas restrições de capacidade técnica. Apenas 1/3 dos inquiridos admite ter 

acrescentado divisões, no entanto a maioria respondeu que já realizou melhoramentos 

(LUIZ, 2010).  

	  

	  
 

GRÁFICO 3: PERCENTAGEM E TIPO DE DIVISÕES ACRESCENTADAS 
FONTE: AUTORA 

 

A maioria das casas são de tipo unifamiliar de um único piso e cerca de ¼ possui um 

segundo piso (novo piso ou situação de sotão). Quanto ao número de habitantes por cada 

habitação a maioria dos agregados familiares são compostos por mais de 3 membros, como 

atrás referimos, com frequentes situações de agregados familiares alargados, reflexo da 

cultura de origem. De notar ainda que  67,5% dos quartos têm em média 6 m2. 

 

 
 
GRÁFICO 4: PERCENTAGEM DE HABITANTES POR CASA / Nº DE QUARTOS POR CASA 
FONTE: AUTORA 
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3.3.2.2  APROPRIAÇÃO  E TERRITORIALIDADE RESIDENCIAL 

 

Se habitar é, segundo Heidegger, o princípio básico da existência humana, a casa torna-se o 

centro dessa mesma existência (SHARR, 2007). Ela representa a necessidade de ter um lugar 

no mundo. A casa é um elemento estruturador da identidade, fazendo parte da história de 

vida de cada um. Pelo facto de ter sido construída com grande investimento material e 

afectivo e também com muito sacrifício, atinge um valor simbólico que não pode ser 

desprezado. Constitui um indicador de ascensão social, a qual dificilmente pode ser atingida 

pela progressão profissional devido ao baixo nível de escolaridade e representa um modo de 

segurança para o futuro e um património a deixar aos descendentes. A residência unifamiliar 

própria com quintal e jardim configura a materialização de um sonho (GUERRA et al., 1996). 

 

A apropriação do espaço residencial passa por dotá-lo de uma identidade própria que permita 

dizer: “esta é a minha casa”. Frequentes em muitas situações da vida urbana, a janela com 

flores (valorização estética) ou a colocação de gradeamentos (complementaridade da 

segurança) são indicadores de apropriações que reflectem um sentido de pertença.  

 

Nos bairros clandestinos este fenómeno tem uma forma de vida muito própria. O 

envolvimento absoluto em todo o processo da autoconstrução (desde a mobilização de 

amigos e familiares à construção, passando pelo “projecto” feito pelo próprio), resulta numa 

ligação afectiva ainda mais forte relativamente ao objecto construído. A autoconstrução 

permite que cada um extravase as suas vontades, pois não estando sujeitos a códigos ou 

regras e não havendo regulamentos a cumprir, a casa acaba por ser um laboratório em 

constante mutação onde se coloca parte do que cada um é.  

 

No Bairro do Talude é frequente assistir a fenómenos de posse (ainda que neste caso a casa 

tenha sido construída em terreno alheio), através de uma sinalética clara, que orienta e 

demarca o território da família: Vivenda Francisco Furtado e Alexandrina Furtado; Vivenda 

Bexigas & Paredes, etc. Esta territorialidade residencial é também marcada pela fachada 

recuada na maioria das casas. Há sempre um portão, um pequeno quintal ou um alpendre 

que divide aquilo que é a Rua (pública, da comunidade) da Casa (espaço privado, da família). 

Os alinhamentos em relação à estrada não são rígidos e o vai-e-vem de cada uma das 

construções parece não incomodar os vizinhos. Aliás, a casa surge muitas vezes primeiro,  
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FIGURA 13: AS HORTAS URBANAS – HORTICULTOR URBANO COM A SUA PRODUÇÃO DE FEIJÃO VERDE 
FONTE: AUTORA 
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cumprindo a necessidade de abrigo, e só depois se mura à frente, demarcando aquilo que é 

o território exterior privado de cada um.  

 

Este modelo de habitat está de certo modo ligado a uma “ruralização” do urbano, recusando 

os códigos da cidade (edifícios plurifamiliares). Chegado a Portugal há 12 anos, exprime 

deste modo um dos moradores a sua satisfação pelo sítio: “Sinto-me em Cabo Verde, é 

outra coisa”.  A ligação à terra faz parte do imaginário rural da maioria destes imigrantes de 

Cabo-Verde. Os moradores encontraram no Talude um espaço alargado, desocupado de 

construções e com terra fértil. Feito à imagem e semelhança do pais de origem, muitas das 

casas são hipotéticas réplicas, construídas do mesmo modo e com os mesmos códigos do 

que em Cabo Verde: de notar a preparação para a verticalização na incorporação da laje de 

cobertura da estrutura que permitirá a ampliação da residência. 

 

3.3.2.3  O PAPEL DAS HORTAS URBANAS NA VIVÊNCIA DO BAIRRO  

 

O fenómeno das hortas urbanas e peri-urbanas representa actualmente um fenómeno de 

ocupação de solo urbano da maior importância no contexto urbanístico e social das cidades 

e suas periferias. Estes espaços representam um processo espontâneo de parcelamento de 

terrenos, ocupando baldios em vias de urbanização, vazios entre os cruzamentos de infra-

estruturas rodo e ferroviárias ou taludes sem potencial urbanístico. Espaços que ninguém 

reclamou como seus. Podem descobrir-se por todo o lado: à beira da IC19, em Chelas, no 

Seixal, em Carnide, entre outros, e também no Talude Militar.  

 

As hortas urbanas são uma realidade em muitos países do Mundo. Ligado às épocas de 

maior expansão urbana e de imigração de população rural para a cidade, este é um 

fenómeno que já se encontrava presente nos grandes centros urbano-industriais durante a 

Revolução Industrial. (CASTEL´ BRANCO et al., 1985). A Agricultura Urbana é objecto de 

estudos e projectos promovidos por organizações internacionais influentes como o 

Programa Habitat 2 das Nações Unidas, entre outros. O programa afirma mesmo que o 

problema mais importante das cidades do século XXI, é a falta do fomento da agricultura 

urbana.  
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A horta funciona no Bairro do Talude como equipamento comunitário. Num bairro que prima 

pela ausência de equipamentos colectivos, as hortas cumprem essa função ao se tornarem 

espaço privilegiado de socialização. Embora fragmentada em pedaços privados, murados e 

devidamente trancados, é na horta que se dão encontros entre vizinhos, se trocam 

sementes, lugar de conversa sobre a colheita. Nestas hortas plantam-se espécies de Cabo-

Verde, encurtando a distância entre o que se come lá e cá.  

 

Na maioria dos casos, a horta funciona como complemento económico em géneros 

agrícolas, do orçamento familiar. A maioria da produção destina-se ao auto-consumo pelos 

próprios ou familiares próximos. Esta horticultura intensiva, com culturas tão diversas como 

hortaliças, cana-de-açúcar, mandioca ou ervilhas é feita sem recurso a meios sofisticados ou 

formação específica. O uso de controlo de pragas é quase inexistente. A água da chuva é 

recolhida em bidons e serve para regar. Estes são sem dúvida um reflexo da manutenção de 

hábitos e modos de vida rurais, praticado por pessoas com fortes ligações a uma origem 

rural. Embora se tenha assistido à presença de jovens em família a participar nesta 

actividade, pode dizer-se que são os seus pais e avós os grandes impulsionadores da 

manutenção destes espaços, que praticam nas horas livres que têm.  

 

As hortas do Talude não são exclusivas das pessoas que ali moram, nem da comunidade 

cabo-verdiana. Em entrevistas várias, observaram-se casos de pessoas que habitam nas 

proximidades (Catujal, Bairro Venceslau, Apelação) ou mesmo de pessoas que saíram do 

Bairro mas mantiveram a horta, como é o caso da família que foi realojada ao abrigo do 

programa PER Famílias, na Quinta das Mós. Praticamente todos os dias, o chefe de família 

Sr. Santinho retorna ao bairro, à sua horta.  

 

As hortas urbanas, para além de produzirem alimento, desempenham uma função 

importante na manutenção da paisagem e qualidade de vida no âmbito do ordenamento do 

território. Os factores de ordem social deverão ser preponderantes sobre os económicos. O 

Município de Ponte de Lima, por exemplo, tem na localidade de Veiga de Crasto um 

Projecto Hortas Urbanas. O Município disponibiliza aos participantes um lote de terreno de 

40m2 inserido numa área vedada, um ponto de água destinada à rega das culturas instaladas 

no lote, um abrigo comum para armazenamento dos utensílios agrícolas e um espaço 

comum para compostagem ou colocação de estrumes, para além de fornecer informação 



CAPÍTULO 3 
O BAIRRO DO TALUDE MILITAR 

	  

	   66 

sobre os modos de produção e práticas culturais ambientalmente correctas. De acordo com 

o regulamento do projecto pode candidatar-se qualquer munícipe, sendo conferida prioridade 

aos candidatos seniores, a jovens casais, ou ainda a pessoas que não possuam terras 

agrícolas. Segundo informações do jornal da autarquia, dos 36 lotes disponibilizados 30 já 

estão ocupados e cultivados, ficando demonstrada a pertinência destes tipo de acções.  

 

Outras acções semelhantes começam a tomar forma em Lisboa e Porto. Nas suas vertentes 

comunitárias, de lazer ou mesmo de suporte ao rendimento familiar as Hortas Urbanas 

começam a ser incentivadas e até promovidas por governos locais como forma de 

desenvolvimento sustentável. Espera-se que o município de Loures se deixe contagiar por 

estas orientações.  

 

 

3.3.3. ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES 

 

No Talude Militar os transportes públicos são inexistentes. Os moradores são obrigados a 

percorrer a estrada de terra batida para chegar à paragem de autocarro mais próxima, nas 

imediações do Bairro. De notar ainda que a Estrada Militar se encontra em péssimo estado, 

coberta de buracos, causando incómodos maiores quando chove. Do inquérito realizado os 

transportes são apontados como a situação mais urgente a resolver e aquela que maior 

transtorno causa ao quotidiano dos moradores, sobrepondo-se na maioria dos casos a outras 

questões da maior importância como o saneamento básico, a título de exemplo.  

 

Com a melhoria das suas condições de vida algumas famílias compraram automóvel próprio, 

protegido em abarracados que servem como garagem nas imediações das casas. A 

justificação para a compra foi o isolamento do próprio bairro e o tempo de deslocação até ao 

local de trabalho. A junta de freguesia reuniu esforços com a Associação de Moradores no 

inicio desta década ao facilitar a maquinaria necessária ao alcatroamento da estrada, mas 

esta obra pouco durou. Este exemplo reflecte o pouco empenho das estruturas locais em 

solucionar problemas de cerca de 150 famílias, esperando uns e outros pela aplicação do 

PER que teima em não chegar.  
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A nível mais geral a rede de transportes que serve o Catujal é a rodoviária, camionetas 

concessionadas pela Rodoviária de Lisboa ligam as freguesias do concelho à capital 

(interfaces da Gare do Oriente, Campo Grande e Areeiro/Praça Francisco Sá Carneiro). No 

contexto da área metropolitana de Lisboa o transporte público rodoviário é o mais 

significativo em termos de número de passageiros transportados, exercendo três funções: a 

ligação da periferia a Lisboa, a ligação às estações ferroviárias das principais linhas de 

acesso à capital e a ligação directa entre os principais centros na periferia de Lisboa.  

 

3.3.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS E EQUIPAMENTOS DO BAIRRO E DA ENVOLVENTE 

 

As actividades económicas não têm uma expressão significativa no Bairro do Talude Militar. 

Este bairro apresenta-se como uma zona marcadamente residencial, contando com três 

oficinas automóveis/bate-chapas a sul sendo que a norte, na ligação com o Bairro Venceslau, 

existem três cafés em funcionamento todos com áreas muito diminutas e condições 

precárias. O isolamento do Bairro é dissuasor no aparecimento de novos negócios; o facto 

de ser um local residencial numa comunidade fechada onde não transitam pessoas de modo 

ocasional, afastou potenciais investidores. Um sinal de outros tempos observa-se com a 

chegada da carrinha que visita o Bairro duas vezes por semana, trazendo peixe para vender 

e, na vez seguinte, legumes e fruta. Já nas proximidades podemos observar 

estabelecimentos de comércio tradicional que garantem a existência de uma oferta que 

cobre praticamente todas as necessidades básicas dos residentes. 

 

O Bairro não possui nenhum equipamento, sendo que nos bairros vizinhos já podemos 

encontrar espaços diversos ligados ao desporto ou à música, bem como a nova Igreja do 

Catujal, isto para citar alguns dos mais próximos. Embora as AUGI se caracterizem pela falta 

deste tipo de infra-estruturas, tem-se vindo a registar uma oferta crescente à medida que 

estes espaços se vão tornando mais cidade, quer devido ao esforço do poder local, quer 

devido à iniciativa dos próprios moradores.  

 

Os equipamentos de utilização colectiva constituem elementos chave no planeamento e 

ordenamento do território, essenciais à estruturação e socialização dos espaços urbanos. No 

Bairro do Talude Militar o destaque vai para as hortas, já aqui descritas como espaço de 

encontro, podendo mesmo designar-se de equipamento recreativo informal. 
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A associação de moradores, cujo trabalho descreveremos com mais pormenor no ponto 

seguinte, tem desempenhado as vezes dos equipamentos inexistentes e funcionado como 

pólo aglutinador da comunidade.  

 

3.4 TECIDO ASSOCIATIVO E OFERTA CULTURAL - O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E 

RECREATIVO DO TALUDE 

 

A comissão de moradores foi formada inicialmente para gerir o abastecimento de água, feito 

através de um único contador colocado num chafariz e desse ponto canalizada para o bairro. 

Dadas as dificuldade de gestão deste e outros assuntos, os moradores sentiram 

necessidade de se organizarem numa Associação. Nasce assim a AMRT - Associação de 

Melhoramentos e Recreativo do Talude a 27 de Agosto de 1993. 

Acresce-se que a organização voluntária dos seus habitantes, não só no Talude mas em 

muitos outros bairros clandestinos, nasce da ausência de meios institucionais que por norma  

e direito se ocupam destes assuntos. Assim, pode dizer-se que paralelamente a uma 

postura emancipadora e pró-activa, assiste-se a uma necessidade organizativa e 

regulamentadora para que as prioridades mais básicas de todos sejam respeitadas (água, 

luz, acessos). Só numa segunda instância as motivações passam da necessidade de defesa  

dos direitos básicos da população para motivações relacionadas com a identidade do bairro, 

criação de espaços de sociabilidade e divulgação cultural.  

 

O bairro foi ignorado pelo município, até ao início da década de 90. Hoje, através da AMRT 

os moradores têm um interlocutor junto da Câmara Municipal de Loures e da Junta de 

Freguesia de Unhos. Com espaço próprio desde 2000, hoje a AMRT serve de plataforma de 

encontro da comunidade. Ao contar como o apoio de várias instituições, tanto a nível 

financeiro como a nível técnico, permite-se a realização de projectos de apoio à inserção na 

vida activa, reintegração profissional e integração de imigrantes e minorias étnicas na 

sociedade portuguesa. Destaca-se o seu papel interventivo no seguinte exemplo: em 2006 

começa a receber apoio do Banco Alimentar a nível interno para os serviços de apoio à 

infância  e, a partir de 2008 cria o BAAV – Banco de Apoio Alimentar e Vestuário, fornecendo 

apoio alimentar na freguesia de Unhos. De beneficiário a benfeitor.  
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FIGURA 14: SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E RECREATIVO DO TALUDE 
FONTE: AUTORA 
 
FIGURA 15: ALMOÇO NA AMRT COM RESIDENTES DO BAIRRO E INVESTIGADORES DO CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 
FONTE: AUTORA 
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Esta associação foi progressivamente assumindo uma função na prestação de serviços 

sociais, como o apoio à infância através da creche, da ocupação de tempos livres dos 

jovens, passando pela criação de um local de convívio no Bairro onde os vizinhos se 

encontram ao fim de semana para confraternizar. Estas características fortes de entreajuda e 

bom espírito de vizinhança, reforçam o sentimento de pertença a uma comunidade e o facto 

dos moradores falarem a uma só voz é de extrema importância na negociação do 

realojamento.    
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4.1  INTRODUÇÃO AO 4º CAPITULO 

 

Neste capitulo descrevem-se as diferentes iniciativas realizadas com os adultos, jovens e 

crianças que vivem no Bairro do Talude. A opção por estender a pesquisa no terreno a 

diferentes faixas etárias deriva da necessidade de compreender esta comunidade no seu 

todo, nomeadamente pesar se as questões do direito à habitação e realojamento são temas 

que percorrem o quotidiano destas 150 famílias e das suas diferentes gerações.  

 

Adianta-se ainda que estas actividades foram cruciais para a investigação dado o imenso 

avanço na recolha de informação que estas acções geraram, para além da dinamização da 

própria comunidade na perspectiva da resolução desta questão. Deste modo foi obtido 

conhecimento impossível de obter com outras técnicas visto que estas pessoas trouxeram a 

experiência dos seus lugares e das práticas enraizadas do seu quotidiano. 

 

4.2  OS “CHEFES DE FAMILIA” DO BAIRRO DO TALUDE 

 

4.2.1  ESTRATÉGICA METODOLÓGICA  

 

Os “chefes de família” são assim designados por encabeçarem o agregado familiar nas 

listas de realojamento. Pretendeu-se gerar um processo de confiança recíproco, envolvendo 

esta população na discussão dum tema que lhes é familiar mas para  o qual ainda não 

estarão suficientemente informados.  

 

Na sessão com os adultos recorreu-se à técnica de grupos focais (focus group) tendo-se 

constituído dois grupos: inscritos e não-inscritos no PER (Programa Especial de 

Realojamento). A cisão foi aconselhada pela própria Associação do bairro (AMRT), dada a 

experiência anterior em realizar sessões sobre realojamento. Marcada para dias distintos, a 

sessão com os moradores inscritos no PER contou com uma activa participação de 12 

pessoas sendo que a sessão seguinte com os moradores excluídos do programa de 

realojamento teve uma fraca adesão, mostrando-se os 6 participantes manifestamente 

menos interessados em colaborar na discussão.  
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Estruturou-se a sessão em 3 momentos distintos:  

 

• Esclarecimento sobre a situação actual do Bairro do Talude, sua vertente legal e 

urbanística  

• Mostra de exemplos e crítica de projectos de realojamento em Portugal e no 

estrangeiro 

• Indicação de tipos de fogos e preenchimento de ficha sobre a habitação actual e 

a habitação desejada 

 

Os resultados destas conversas apresentam-se de seguida organizados segundo os três 

tópicos de discussão da sessão.  

 

4.2.2  SOBRE A UTILIDADE DE ESTAR INFORMADO  – ESCLARECIMENTO LEGAL E URBANÍSTICO 

 

Em 2007, 71.6% dos agregados familiares inquiridos referiram no inquérito realizado pela 

Associação AMRT que desconheciam por completo o programa PER Famílias. Esta reflexão 

serviu como ponto de partida para organizar a sessão. Para muitos moradores do Talude, a 

questão fundiária é o problema basilar que os condiciona ao realojamento que serão 

obrigados a cumprir. No entanto, uma parte significativa dos moradores está longe de 

conhecer quais os instrumentos de planeamento urbano ou mesmo quais as politicas de 

habitação que servem os seus interesses.  

 

Foram desenvolvidas campanhas de esclarecimento nas décadas de 1980 e 1990 em vários 

municípios com o objectivo de estancar o surgimento de mais construções clandestinas. Na 

década de 1990, o município de Loures cria especificamente uma campanha com o 

fundamento “Legalização: um passo inteligente” (ROLO, 2009: 164). Esta medida 

preventiva com intuito dissuasor pretendia servir também como acção pedagógica junto das 

populações pouco ou nada informadas sobre planeamento urbano.  

 

A par das autarquias o papel dos técnicos é fundamental para o esclarecimento total dos 

intervenientes. No inquérito individual, 97% dos inquiridos respondeu que já esteve em 

reuniões sobre realojamento com técnicos da Câmara de Loures, estando ou não inscritos 

no PER. Assim sendo, como será possível que pouco saibam sobre a sua situação? A boa 
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interacção entre técnicos e moradores é fundamental para estimular a participação dos 

cidadãos no debate arquitectónico e no processo decisório que lhes diz respeito. 

 

“É necessário ter vocação para tratar destes assuntos, principalmente por parte da 

classe dos arquitectos, cuja formação, demasiado centrada no conceito e na 

produção criadora, se encontra longe das características exigidas nestes processos 

de transformação.” (ROLO, 2009: 166). 

 

Mais do que uma questão de vocação para o tema, acrescentamos que é necessária uma 

adequação discursiva exigente. Sendo o técnico o elo de ligação essencial entre o poder 

público e a população, o  desempenho do seu papel  não deve assentar numa benevolência 

condescendente no exercício da sua autoridade (de carácter paternalista), nem tão pouco 

num discurso repleto de vocabulário técnico específico impossível de deslindar.  

 

Neste caso iniciámos a sessão ajustando o conteúdo do discurso aos interlocutores (alguns 

com níveis de literacia bastante baixos) descrevendo quais os instrumento de Ordenamento 

do Território de natureza regulamentar, adequando sempre o discurso à situação do Talude 

Militar.  

 

4.2.3  REALOJAR NÃO É (SÓ) “DAR CASAS” –APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS  

 

É frequente medir o sucesso dos programas de realojamento em termos do número de 

famílias realojadas a quem já foi atribuída uma casa, o que Maria João Freitas descreve 

ironicamente como sendo apenas “dar casas” (1994: 27). Ora, como vários autores já têm 

sublinhado, a melhoria da qualidade de vida não passa apenas pela aquisição de uma 

habitação, requer mudanças estruturais também ao nível do acesso ao trabalho, à educação 

e à saúde. Estes moradores sabem como não querem ser realojados e para eles esta 

questão não termina com a obtenção de quatro paredes e um tecto. Pretendeu-se com a 

apresentação proceder à recolha das primeiras ideias que expressassem as aspirações dos 

intervenientes neste debate.  
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A apresentação de projectos foi estruturada de modo a mostrar várias concepções de 

realojamento e acabar com falácias instauradas referentes a alguns modelos arquitectónicos. 

Os exemplos mostrados foram seleccionados por apresentarem características distintas. 21 

 

1. BAIRRO DA BELA VISTA, SETÚBAL 

Caracterizado como um “barril de pólvora” pelas forças policiais locais, 

o Bairro da Bela Vista em Setúbal, situado na freguesia de São 

Sebastião, é notícia constante associado a fenómenos de violência, 

marginalidade e exclusão social. Os realojamentos iniciaram-se em 

1980 e o Bairro, com projecto da autoria do Arqt.º José Charters 

Monteiro totaliza hoje 10 000 fogos. O conjunto arquitectónico é 

composto por blocos de três andares, com acesso através de longas 

galerias exteriores que limitam pátios interiores. Encontrando-se em 

elevado estado de degradação, os espaços comuns necessitam de 

intervenção urgente. 

 

2. BAIRRO DA BOUÇA, PORTO - COOPERATIVA ÁGUAS FÉRREAS, 

PORTO  

Construído em duas fases,  a primeira entre 1975 e 1977 composta 

por 56 fogos desenvolvida no âmbito do plano de habitação de 

emergência SAAL e a segunda terminada em 2006 com um total de 

74 fogos, o projecto do Arqt.º Álvaro Siza Vieira compreende 4 blocos 

com apartamentos duplex. O retomar da segunda fase deveu-se em 

grande parte ao esforço das cooperativas envolvidas (a Cooperativa 

Águas Férreas, criada para este efeito pelas cooperativas CETA, Sete 

Bicas e pela Associação de Moradores da Bouça) e da Câmara 

Municipal do Porto. Esta segunda fase atraiu artistas , arquitectos e 

jovens casais, numa clara renovação de moradores.   

 

3. BOURBON LANE,  ZONA DE SHEPHERD’S BUSH, LONDRES  

O Bourbon Lane é um conjunto habitacional situado em Londres, 

composto por 78 fogos distribuídos em 8 blocos de 3 a 5 andares, 

desenhado por Cartwright Pickard Architects. Integra habitação social, 

habitação de venda livre e a custos controlados (renda mais baixa). 

Ganhou diversos prémios pela sua arquitectura.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Em anexo colocaram-se o conjunto de imagens apresentadas relativas a estes três projectos. 

FIGURA 16: BAIRRO DA BELA VISTA 
FONTE: JOÃO ALDEIA 

	  

FIGURA 17: BAIRRO DA BOUÇA 
FONTE: MANUEL DE SOUSA 

	  

FIGURA 18: EDIFICIO BOURBON LANE  
FONTE: CARTWRIGHT PICKARD ARCHITECTS 
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O Bairro da Bela Vista provou ser o único projecto que os moradores conheciam, pelas 

piores razões: violência e conflitos entre moradores. Reiteraram a segurança do Bairro do 

Talude e a forte união de uma comunidade onde todos se conhecem. Foi dito que a 

Apelação (Quinta da Fonte) é o Bairro da Bela Vista do concelho de Loures.  

 

O projecto da Quinta da Bouça foi o eleito por todos como o favorito. Questões como a 

escala, tipo de construção, acesso individualizado aos apartamentos ou o pequeno jardim 

central foram determinantes para que se destacasse entre os outros. Também o facto da 

Quinta da Bouça (Fase 2) ter nascido através da criação de uma cooperativa foi atractivo para 

a maioria dos presentes inscritos no PER: com entusiasmo falaram do tempo em que  

tentaram organizar-se para a criação de um processo idêntico, acabando no entanto por 

falhar o objectivo. Já os não-inscritos, durante a discussão sobre possibilidades relativas ao 

realojamento rejeitaram todas as soluções em que houvesse algum tipo de investimento 

(monetário e também pessoal) preferindo situações de pagamento de renda (mínima) em 

troca de casa camarária. Perante o cenário de exclusão do PER vêm com grandes reservas a 

resolução do seu problema habitacional, daí o aparente desinteresse e falta de expectativas.  

 

Quando confrontados com o número de pisos dos edifícios da Quinta da Bela Vista (três 

pisos, um número considerado por todos como aceitável), optaram pelo conjunto 

habitacional de Bourbon Lane com 5 pisos. Chegou-se então a um consenso: será aceitável 

habitar num edifício alto desde que a envolvente seja agradável e desafogada, com 

pequenas lojas e integrada na continuidade urbana. Os moradores também argumentam que 

quanto mais pequenos forem os edifícios mais se criam relações de vizinhança, facilitando a 

tarefa de zelar pelos espaços comuns, para que estes não se degradem como na Bela Vista. 

O espaço verde foi um ponto central da discussão. Quase todos os intervenientes possuem 

uma horta nas imediações das suas casas e o facto de poderem mantê-la foi visto por todos 

com muito agrado. Chegou mesmo a ser dito que, caso houvesse um jardim no local para 

onde irão, os próprios moradores poderiam cuidar do jardim libertando a Câmara desse 

encargo. O mesmo se passaria obviamente com as hortas.  

 

Depois de saberem que Bourbon Lane possibilita vários tipos de acesso à habitação 

permitindo assim uma mistura de tipologias e uma maior diversidade dos seus habitantes, 

os moradores do Talude manifestam que o estigma de viver num bairro social (entendido 
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erroneamente como uma concentração de pessoas mais desfavorecidas ou em situação de 

exclusão social) é maior do que o estigma de viver num bairro clandestino “de vivendas 

auto-construídas”. Por esta razão os moradores do Talude rejeitam em bloco a preferência 

camarária para cumprir o realojamento na Quinta da Fonte. As questões de segurança e as 

más relações de vizinhança, as tensões raciais aliadas à exclusão social, mas também a falta 

de transportes públicos ou o isolamento da urbanização face à malha urbana existente são 

as razões que todos apontam para a recusa.  

 

Durante a sessão na Associação AMRT todos repetem que do Talude “só saem se forem 

todos realojados juntos” e para o grupo dos moradores inscritos no PER esta é uma 

condição sine qua non. Mas será que é mesmo? Quando questionados no inquérito 

individual, (LUIZ, 2010) as respostas foram diferentes. Os seguintes gráficos mostram as 

respostas dadas quando os moradores tiveram liberdade para escolher em inquérito 

anónimo. Apenas 41.7% afirmou que gostaria de ficar no Talude, o que contraria a vontade 

expressa durante a sessão com os moradores.  

 

 

 

 

 

Do inquérito pôde ainda concluir-se que 76% dos inquiridos gostaria de ser realojado no 

concelho de Loures, concelho de residência que conhecem bem.  

Os excluídos do PER sairiam mais facilmente do Talude, verificando-se o facto de serem 

também estes os mais recentes moradores do Bairro (chegados depois de 1993 e por isso 

não incluídos no recenseamento municipal do PER). 

 

GRÁFICO 5:  ONDE GOSTARIA DE SER REALOJADO? 
FONTE: AUTORA 
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Constatou-se também que quando interrogados sobre onde gostariam de viver e onde 

gostariam de ser realojados, as respostas eram divergentes. No diagrama seguinte 

apresenta-se a relação entre as duas perguntas22.  

 

 

 

 

 

Apenas em duas situações (Bairro do Talude e Moscavide) houve coincidência nas 

respostas, confirmando que a permanência no Talude é fruto de um genuíno gosto por viver 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 As duas perguntas eram de resposta aberta (espontânea).  

GRÁFICO 6: SAIR OU NÃO DO TALUDE – PREFERÊNCIAS PER E NÃO-PER 
FONTE: AUTORA 
 
 

	  

GRÁFICO 7: ONDE GOSTARIA DE VIVER VERSUS ONDE GOSTARIA DE SER REALOJADO 
FONTE: AUTORA 
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ali. Depois das considerações feitas sobre o bairro (presente e futuro), restava saber o que 

pensam estas pessoas sobre a sua Casa. 

 

4.2.4  CONSIDERAÇÕES SOBRE A CASA DESEJADA  

 

A ficha entregue aos moradores (ver Anexos) dividia-se em duas secções: uma para 

descrever a casa habitada no presente e outra para traçar a habitação desejada. Ora, embora 

o desejo possa ser uma variável legítima neste processo de realojamento tão demorado23 

verificou-se que os moradores quando sugestionados para expressar o seu desejo, 

indicavam o desejo no futuro e não no presente, especificamente referindo-se a uma 

dimensão de casa superior às suas necessidades actuais. Vejamos: Tito vive sozinho no 

Bairro e está inscrito no PER. É solteiro. Quando confrontado sobre a casa desejada, indicou 

a preferência por uma casa com quatro quartos.  A sua justificação foi imediata:  

 

“Eu sou solteiro mas espero vir a ter uma família e filhos. Não posso escrever que só 

preciso de um quarto! Na altura se calhar já tenho vários filhos.” - Tito 

 

Para evitar esta inflação dos desejos, explicou-se aos participantes no debate, que o objecto 

de estudo não era a casa desejada mas sim a casa necessária, aquela que representasse as 

famílias na sua dimensão actual e que cumprisse com os objectivos do realojamento, de 

responder às necessidades actuais.  

 

Outros moradores, cientes que os fogos de realojamento têm áreas relativamente 

pequenas, mostraram o seu descontentamento ao perceber que poderão perder não só em 

metros quadrados como em número de compartimentos.  

 

“Se é para sair daqui, têm que me dar uma casa igualzinha! A minha casa tem tudo, 

um salão para receber as visitas e tudo. Cada filho tem um quarto, [mas já não vivem 

todos nesta casa] não aceito mudar para menos, para pior.” – Albertina  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 ter ambições é uma das definições de desejo no Dicionário de Língua Portuguesa  
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Mas como se explica que estas pessoas tenham esperado por uma casa 17 anos? Observe-

se o caso de Albertina: inscrita no PER desde o inquérito de 1993, Albertina chegou mesmo 

a inscrever-se numa cooperativa de habitação ali perto no Catujal. Pagou durante algum 

tempo, mas dada a morosidade do processo, decidiu construir a sua casa no Talude.  

 

“Ah! Se eu soubesse...! Pedi de volta o dinheiro que tinha pago... aquilo nunca mais 

andava. Depois vim ver o Talude e gostei. Só que quando passo por lá hoje, com as 

casinhas todas feitas, dá-me um arrependimento. Afinal aquilo até ficou bonito e de 

lá ninguém me mandava embora.” – Albertina 

 

Um cepticismo percorre os moradores, depois da promessa do PER feita em 1993 assiste-

se à incapacidade para providenciar resposta ao problema do realojamento, o que os 

empurra para uma certa inércia na procura de outras soluções possíveis.  

Sobretudo porque nem todas as situações são idênticas, houve quem chegasse ao Talude e 

construísse a sua casa de raiz mas houve também quem comprasse a casa já concluída, há 

inclusivamente quem habite num quarto alugado. Esta diversidade espelha também uma 

variedade nos rendimentos e na estabilidade económica e social das várias famílias do 

Talude. Se algumas podem recorrer ao PER-Famílias porque têm poupanças ou possibilidade 

de obter um crédito bancário, há outros casos de grande precariedade que se afastam desta 

oportunidade. Na resolução da situação deverá atender-se a cada caso com cuidado.  

 

Desta conversa com os moradores (PER e não-PER) sobressai o enorme espírito de 

comunidade e a vontade de serem envolvidos no processo de realojamento, daí a presença 

forte da Associação AMRT criada para representar os seus interesses.  
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4.3  OS JOVENS DO BAIRRO DO TALUDE  

 

 

 

4.3.1  ESTRATÉGICA METODOLÓGICA  

 

Sabendo de antemão que a presença de uma câmara em determinadas comunidades mais 

fechadas ou mesmo ilegais poderia ser temida e mal interpretada, contornou-se este 

possível confronto pelo afastamento. Acreditando que os moradores do Bairro dificilmente 

permitiriam a alguém estranho a entrada fácil nas suas casas e no quotidiano das suas vidas, 

optou-se por passar essa tarefa aos jovens da própria comunidade. Este distanciamento para 

além de facilitar a obtenção de resultados enriqueceu-os com as múltiplas ficções que os 

fotógrafos tiveram oportunidade de documentar.  

 

A fotografia é uma técnica cientificamente válida para a recolha de dados na pesquisa social. 

Pierre Bourdieu descreve a fotografia como instrumento para guardar memórias (BOURDIEU 

apud FERRO, 2005: 376). Facultar câmaras fotográficas a 10 jovens permitiu capturar a 

identidade do Bairro vista por quem lá vive, sendo que a câmara reflecte a interpretação que 

cada um deles faz da sua realidade.  A cada um foi pedido que fotografasse a sua Casa, o 

seu Bairro e o seu Mundo. Dez dias passados, as câmaras foram recolhidas e foi marcado 

uma data para em conjunto se apresentarem as resultados. A aplicação desta técnica de 

photo elicitation permite encontrar uma ferramenta conceptual que possibilite analisar a 

experiência urbana dos jovens (PATO E SILVA, 2006: 175) deixando a descoberto espaços, 

práticas concretas e as representações que os jovens fazem dos seus espaços e de si 

mesmos. Utilizar a fotografia como técnica de recolha de dados, “permite a redefinição da 

relação clássica entre o investigador e o entrevistado, facilitando a relação ao colocar o 

FIGURA 19 : GRUPO DE JOVENS DO TALUDE PARTICIPANTES  
NA INICIATIVA FOTOGRÁFICA 
FONTE: AUTORA 
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investigador essencialmente numa posição de ouvinte” (id: 176). Um outro motivo justifica  

o uso desta técnica: obter informação adicional e complementar impossível de reunir 

somente através de entrevistas, de carácter mais emotiva visto que as imagens possuem 

forte valor emocional (CAETANO, 2007: 72). 

 

4.3.2  FOTOGRAFIA E EXPERIÊNCIA IDENTITÁRIA  

 

	  
 

Houve grande envolvimento na fase de mostra e discussão das imagens. A conversa 

registada em formato vídeo, girou livre sobretudo em torno das questões físicas do Bairro, a 

estrada, os postes de alta tensão ou as hortas, não deixando no entanto de defrontar causas 

mais complexas como a exclusão, a diferença e o racismo. Foi feita uma avaliação através 

dos vínculos pessoais com o lugar, a vivência do quotidiano. O Bairro do Talude foi olhado 

como espaço enquanto lugar praticado (CERTEAU, 2008). Interessava pois saber que espaço 

era este, capaz de ser vivido, sentido, pensado e apropriado por estes indivíduos.  

 

“O quotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 

pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, 

pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de 

viver, ou viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O 

quotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história 

ao meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. Não se deve 

esquecer esse "mundo memória", segundo a expressão de Peguy. É um mundo que 

amamos profundamente, memória olfactiva, memória dos lugares de infância, 

FIGURA 20: ENUNCIADO PARA CUMPRIMENTO DA REPORTAGEM 

FOTOGRÁFICA 
FONTE: AUTORA 
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memória do corpo, dos gestos de infância, dos prazeres. O que interessa ao 

historiador do quotidiano é o invisível.” (CERTEAU, 2008:31)  

 

O objectivo consistia em mergulhar no quotidiano e encontrar o invisível através destes 10 

sujeitos que praticam a realidade. Num esforço de perceber aquilo que diferencia o Bairro do 

Talude dos outros bairros e ir para além da análise de condições de habitabilidade com base 

em critérios previamente estabelecidos, optou-se por analisar o quotidiano de forma a 

conseguir filtrar aquilo que terá forçosamente de ser incluído num modelo/lugar/ proposta de 

futuro realojamento.  

 

De acordo com o enunciado proposto, as conclusões apresentadas dividir-se-ão nas 3 

categorias propostas como tema a estes 8 jovens24.  

 

 
FIGURA 21: OS 8 FOTÓGRAFOS 
FONTE: AUTORA 

 

4.3.3  O (MEU) BAIRRO -  ESTRADA MILITAR, ONDE ACABA A CIDADE  

 

“Muita gente diz que nós estamos no fim do mundo.” – Andreia  

 

A Estrada Militar que dá acesso ao Bairro foi apontada como o pior dos seus problemas por 

todos os jovens. Velha e esburacada ela simboliza a fragilidade do Bairro, assinalando o 

ponto exacto onde acaba a Cidade.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Embora tenham sido entregues 10 máquinas fotográficas no dia da discussão dois jovens faltaram, optando-se 
por retirar o seu contributo fotográfico desta análise. 
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No início da década de 2000, a Câmara Municipal de Loures facultou a maquinaria 

necessária para melhorar o acesso, tendo os moradores pago 150�€ por casa e oferecido a 

sua própria mão de obra, para alcatroar a estrada de terra batida. A obra, talvez devido à falta 

de mão de obra especializada mas também segundo os jovens, devido à fraca qualidade do 

alcatrão, pouco durou e hoje apenas alguns vestígios permanecem. O município de Loures 

iniciou esta prática de apoio com maquinaria e material nos anos 1980, “uma situação 

pioneira e socialmente muito interessante – as chamadas obras de fim-de-semana” (ROLO, 

2009:161), quando os próprios moradores em colaboração com o município executavam as 

infraestruturas com máquinas que não tinham uso durante esses dias de descanso. Esta 

situação era frequente após o 25 de Abril mas abrandou com a crescente procura pela 

responsabilidade técnica e actualmente não se verifica. À espera de uma solução definitiva 

para o Bairro do Talude, o investimento numa estrada  é considerado desnecessário. 

 

“Para quê investir numa coisa se vamos sair daqui? É isso que a Junta pensa...” 

explica Nilda. 

 

A este nível insuficiente de infraestruturação básica associa-se outra situação urbana 

deficitária: a importância primordial dos habitantes foi dada à habitação, não existindo 

qualquer tipo de comércio, serviços ou equipamentos. Os fortes laços de vizinhança 

compensam a falta de estabelecimentos comerciais – “pede-se ao vizinho”, afirmaram 

vários jovens – foi dito, (preocupações próximas, motivações similares), e fazem com que no 

bairro os habitantes se sintam “em família”. Para ir ao cabeleireiro Artmisa desloca-se a um 

dos 33 cabeleireiros da Cova da Moura (MALHEIROS et al., 2006:45). Para ir à mercearia 

desloca-se até ao centro do Catujal. O facto do Bairro não possuir comércio causa 

estranheza às pessoas com quem se relacionam: 

 

“ Há muita gente conhecida que diz  - Ah, mas o que é que tu fazes aqui? e eu digo - 

Vim fazer compras e eles dizem logo, - Porquê...? No teu bairro não há mercado!?” 

(...)  A Quinta do Mocho pode ser um bairro problemático, mas têm um Lidl, um 

Pingo Doce e um rodinhas25!” – Verónica  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 O "Rodinhas" é um serviço de transporte público de passageiros em mini-autocarros, uma parceria entre a 
Câmara Municipal de Loures e a Rodoviária de Lisboa como resposta às necessidades de mobilidade local 



CAPÍTULO 4   
AGIR CONJUNTAMENTE – ACÇÕES REALIZADAS COM OS MORADORES DO TALUDE 

	  

	   87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: OS POSTES DE ALTA TENSÃO  
FONTE: NILDA  
 
FIGURA 23: HORTAS DOS MORADORES 
FONTE: ARTIMISIA 
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Apesar do comentário desta jovem, apenas um ano depois da sua conclusão a Quinta do 

Mocho viu nascer os primeiros estabelecimentos comerciais. Este bairro de realojamento na 

freguesia de Sacavém em Loures, não possuía qualquer tipo de comércio, escola, centro de 

saúde ou esquadra de polícia, recusando-se a Rodoviária a criar carreiras para dentro do 

bairro. A situação alterou-se, contando hoje com comércio e equipamentos. 

 

Uma das preocupações comuns aos moradores relaciona-se com os postes de iluminação 

púbica ao longo da Estrada Militar, pois a electricidade é frequentemente cortada por largos 

períodos. Esta obscuridade completa demonstra a exclusão do Bairro em relação à Cidade, 

acentuando as fronteiras entre o legitimo e o ilícito. A precariedade das habitações fica 

assim acentuada. 

 

“Tirei uma fotografia para mostrar como isto era escuro à noite e não revelaram 

porque devem ter pensado que era um engano,  assim tudo preto. (...) Saio às onze e 

meia do trabalho e tem que ir a minha avó e irmã buscar-me à entrada do bairro 

porque é muito escuro e não se vê nada. (...) Este corte tem inicio exactamente na 

primeira casa onde começa o Bairro do Talude. (...) Desaparecemos do mapa!” – 

Artmisa 

 

Ao mesmo tempo que o Bairro é deixado às escuras, cada vez mais linhas de alta tensão 

são colocadas no Talude, a caminho das subestações que alimentam a Cidade e as zonas 

industriais. Sem aviso prévio:  

 

“Os postes de alta tensão não existiam e de um momento para o outro aparecem 

em todas as fotos possíveis.” – Nilda  

 

“Podiam ter avisado: olhem dia X vamos fazer isto por isso tirem o máximo possível 

da horta. Mas não, chegaram um dia de repente e levaram tudo à frente e fé em 

Deus. (...)  Em todas as minhas fotografias aparecem os postes (de alta tensão). Não 

que eu planeasse mas porque é impossível eles não se verem.” – Andreia 
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FIGURA 24: CRIANÇAS A BRINCAR NA RUA 
FONTE: NILDA 
 
FIGURA 25: JOVENS DO TALUDE NA RUA A FOTOGRAFAR 
FONTE: MARIA 
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Não deixa de ser curioso que estes jovens referiram sempre como termo de comparação 

em termos de solução o “caso da Buraca” (Cova da Moura) e não outras situações mais  

próximas na sua própria freguesia. Tal como todos os outros residentes, opõem-se 

determinantemente ao realojamento na Quinta da Fonte (Apelação), dizendo que seriam 

mal-recebidos pelos que já lá vivem. Argumentam que deveriam ficar ali onde sempre 

viveram. Apesar de não haver autocarros, não haver bons acessos, dos taxistas se 

recusarem a entrar no Bairro... nenhum vê com especial agrado deixar este lugar seja para 

ser realojado, seja para se emancipar da família. À resposta “Onde é que gostavam de 

viver?” todos respondem perto, pertíssimo e nas redondezas.  

 

 “Mas também dizem tanto que vamos sair daqui, que vamos sair daqui e ainda não 

vi nada! Desde que fui para a escola, quando tinha 6 anos que oiço dizer que o 

Talude vai abaixo.” – Andreia 

“Bairro por bairro, ficamos no nosso.” – Daniel 

 

“Nós aqui temos segurança para deixar os miúdos à vontade, tipo na estrada. Eu 

posso deixar o meu irmão e só o chamar para almoçar, para jantar, e pode ficar na 

rua quase até às 9, na rua ou em casa do vizinho que eu não me preocupo. Se eu for 

para um sítio onde não conheço ninguém não vou deixar o meu irmão na rua. O à-

vontade que eles têm neste bairro não vão ter noutro sitio qualquer. É segurança, é 

mesmo isso. Podem percorrer isto de cima a baixo e saber que ninguém lhes faz 

mal.” – Nilda 

 

“ A Cidália, só depois de vir trabalhar para a Associação é que entrou no Bairro, 

porque antes pensava que o Talude era perigoso. O Talude não é perigoso, 

comparado com os outros bairros.” (...) Aqui não há vandalismo.” –  Nilda  

 

(...) Quem é que deixa a porta aberta na Apelação [Quinta da Fonte] ? Nós aqui 

deixamos.” – Mónica 
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FIGURA 26: SALA DE ESTAR  
FONTE: NILDA 
 
FIGURA 25: UMA DAS CASAS EM “MELHORAMENTOS” 
FONTE: MÓNICA 
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4.3.4. A (MINHA) CASA - REALOJAMENTO E EXPECTACTIVAS PARA O FUTURO 

 

“ Mesmo gente que vem de fora diz que  a gente mora todos em barracas. E às 

vezes as nossas casas são muito melhores que as de muitas pessoas.” – Nilda 

 

“Na Apelação [Quinta da Fonte] dás um soco na parece e aquilo desmancha-se 

porque é feito de esferovite, não presta.” – Andreia 

 

“Vamos ser realistas, são tijolos mas são vivendas, estão mal acabadas por fora mas 

por dentro são umas beldades. (...) Mas ninguém quer investir muito por fora, 

pintando, se é para depois ir abaixo.” – Nilda 

 

No capitulo anterior já se teceram as considerações necessárias para descrever as 

habitações do Bairro e mesmo a relação de satisfação para com a habitação construída ao 

longo de anos, fruto de um imenso investimento.  

Apesar das condições em que vivem não existe um forte desejo de mudança. Um forte 

apego ao local onde vivem faz com que estes jovens, caso pudessem, se mantivessem no 

mesmo bairro e com os mesmos vizinhos ainda que com uma casa melhor. Não deixa de 

ser curioso que apesar de terem uma trajectória social bastante melhor do que a dos seus 

pais – todos estão integrados na escola, no grupo de amigos, nas actividades extra que 

fazem, são indivíduos multipertencentes e agem em diferentes contextos – tal como eles 

também não aspiram a mudar de lugar, freguesia, concelho ou mesmo país.  

 

A qualidade da habitação social é outro tópico polémico. A noção de qualidade de construção 

na habitação social portuguesa está muito longe de outras congéneres na Europa, 

nomeadamente em países com uma forte tradição nesta área como é o exemplo da Holanda 

onde a habitação social representa 35% do parque habitacional e prima pela excelência. 

Estes jovens, tal como a maioria das opiniões que ouvimos, condenam a fraca durabilidade e 

a manutenção pouco periódica ou inexistente dos edifícios que acolhem realojados. A 

utilização de acabamentos e materiais de construção menos qualificados, conduz a uma 

rápida degradação e exige reparações precoces que nem sempre o município ou os 

residentes querem ou podem fazer.  
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FIGURA 26: GRUPO DE JOVENS DO TALUDE  
FONTE: DANIEL 
 
FIGURA 27: A RUA COMO LUGAR DE ENCONTRO DOS JOVENS 
FONTE: DANIEL 
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De facto o modelo de habitação social dos grandes conjuntos desenraizados, 

arquitectonicamente uniformes, com pouca qualidade construtiva e falta de equipamentos, 

ainda é para estes jovens o único tipo de realojamento que conhecem e acreditam poder 

ser-lhes oferecido. Como remate ao assunto do realojamento foi dito: 

 

 “ O melhor era meter todos os moradores do Talude num sitio só. Queremos ficar 

todos juntos.” – Ângela 

 

Apesar de concordarem que ao pretenderem ser realojados só com moradores do Talude, 

estariam a “fechar-se novamente na sua comunidade”, esta é a realidade que conhecem e 

justificam-na dizendo que partilham a mesma cultura. Não deixa de ser contraditório pois  

durante a mesma conversa por diversas vezes sublinharam que não querem viver num 

bairro social, motivo de estigma. Fica a interrogação: onde traçar a linha entre o que é 

socialmente estigmatizante por não conter diversidade (gueto) e o que respeita a cultura de 

uma comunidade solidamente unida?  

 

4.3.5  O (MEU) MUNDO  -  IDENTIDADE  

 

“Most of us were not born in África, but Africa was born in us” 26 

Excerto da música “New Africas pt” por Buraka Som Sistema  

 

Todos se consideram Portugueses e Cabo-Verdianos, alternando indistintamente entre o 

crioulo e português. São Portugueses de Bilhete de Identidade mas têm uma forte cultura 

africana assimilada. Parecem aceitar com relativa amabilidade  o facto dos colegas de escola 

descobrirem depois de anos de convivência que “eles afinal são Portugueses”. 

Acrescentam ainda que a cultura cabo-verdiana é agora moda através da música e da dança, 

caindo o estigma que até aqui lhe estava associada.  Este limbo entre duas culturas, 

invariavelmente referida como uma característica negativa, não configura uma perturbação 

só por si e parece conferir a este grupo uma identidade forte, culturalmente miscigenada e 

que consideram mais complexa. “Torna-nos mais ricos.” diz Ângela. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Com milhares de discos vendidos e projecção internacional, os Buraka Som Sistema são fundadores do novo 
som electrónico kuduro progressivo, resultante da fusão entre o kuduro angolano e a música urbana europeia.  
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Este grupo não será representativo da maioria dos jovens do Bairro do Talude e num sentido 

mais lato, da própria comunidade jovem cabo-verdiana, pautada pelas mais elevadas taxas 

de desistência  e as mais baixas taxas de aprovação entre as minorias PALOP (BASTOS 

apud FERREIRA, 2008: 139). Dos oito jovens presentes na reunião, cinco já frequentam o 

ensino superior e uma termina um curso técnico-profissional mas enveredará pelo ensino 

superior no próximo ano. Das restantes duas, uma terminou o 12º Ano e escolheu começar 

a trabalhar e a mais nova do grupo com 17 anos termina o 9º Ano este ano, representando o 

único caso de (relativo) insucesso escolar.  

 

Estes jovens que não são imigrantes e muito menos estrangeiros, não configuram nenhuma 

“segunda geração”, um termo incorrecto segundo Lígia Ferreira pois a definição “é utilizada 

como sinónima da reprodução social das condições de vida dos pais, não levando em conta 

a trajectória dos jovens.” (2008: 138). Esta é pois mais uma variável a ter em conta na 

estruturação de uma estratégia de intervenção a nível do realojamento para o Bairro do 

Talude Militar.  
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4.4  AS CRIANÇAS DO BAIRRO DO TALUDE  

 

 

 

4.4.1  ESTRATÉGICA METODOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

De forma a não interferir com a rotina diária das crianças, as actividades propostas foram 

previamente discutidas com a educadora responsável pelos ATL, no sentido de informar a 

Associação AMRT e os encarregados de educação acerca do âmbito e objectivos do estudo, 

bem como obter a sua autorização. O espaço da Associação AMRT onde decorrem 

diariamente os ATL, constitui um lugar privilegiado para a observação do grupo já que é um 

sitio familiar para todos. A entrevista-conversa de grupo, adequada a fases exploratórias de 

trabalhos de pesquisa,  permitiu abordar vários temas tais como a casa, as rotinas, o Bairro e 

as suas características particulares.  

 

Este workshop com as crianças foi realizado uma semana antes do encontro com os 

adultos. Esperou-se que as actividades realizadas funcionassem por contaminação, gerando 

eventualmente algum tipo de partilha com a família para assuntos relacionados com a 

habitação e até talvez com o realojamento. Nele participaram 9 crianças entre os 7 e os 10 

anos, durante uma manhã (5 horas) visto que à tarde as crianças frequentam a escola. As 

actividades foram previamente acordas com a Educadora de Infância e durante a semana 

anterior foram realizados trabalhos vários dentro da temática da habitação, que culminaram o 

workshop.  

 

A conversa dividiu-se em três fases:  

 

• Numa primeira fase cada criança explicou onde vivia e descreveu a sua casa através 

de uma maqueta. 

FIGURA 28: WORKSHOP COM AS 9 CRIANÇAS DO ATL  
FONTE: AUTORA 
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• Seguidamente foi desenhado pelas 9 crianças, num painel com 2 x 1.2 metros a 

planta do bairro. Foram discutidas as características do espaço e cada um assinalou a 

sua casa.  

• Numa última fase da conversa foi discutida a vivência do Bairro, introduzindo cada 

criança interveniente novas pistas para debate.  

 

4.4.1  A CASA – FASE 1  

 

	  
FIGURA 29: ESTRUTURAÇÃO DA CASA ATRAVÉS DA MAQUETA 
FONTE: AUTORA 
  

Na semana anterior ao encontro, as crianças começaram a executar uma maqueta da sua 

própria casa. O trabalho manual permitiu não só efectuar uma reflexão sobre como é a sua 

casa mas também introduzir conceitos de construção, estrutura e sustentação. O grupo, ao 

repetir numa pequena escala o que os pais fizeram anos antes ao auto-construir a habitação 

onde todos vivem, apreendeu que o cartão (tijolos) só se sustenta com cola (cimento).  

 

As crianças do grupo sabem que as casas onde vivem foram construída pelos pais, seus 

amigos e familiares.  A ideia de djunta mon, que em crioulo significa “juntar as mãos”, ou 

seja cooperar, vive neste exemplo.  

 

“Quem construiu a minha casa foi o meu pai, os amigos e os irmãos dele.”–   Sandro 

“ Quem construiu a minha casa foi o meu tio,  o meu avô,  o meu pai e a minha mãe 

veio cá [veio a Portugal vinda de Cabo Verde] para ajudar.” – Daniel 
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O djunta mon é uma estratégia social importante da sociedade cabo-verdiana. Baseando-se 

num convite, às prestações de trabalho devem corresponder contraprestações em trabalho 

e cada um é assim incluído na sua rede de djunta mon. Este sistema é usado na agricultura, 

mas também pode ser visto na construção de habitações, por exemplo no momento de “pôr 

beton” um esforço maior que se realiza num só dia. (ÉVORA, 2001). Este modo de ajuda 

estrutura-se horizontalmente e de forma igualitária e serve para suprir a falta de mão-de-obra 

ou a falta de condições financeira para a pagar.  

Um rede de solidariedade e de trocas sociais atravessa os núcleos familiares e a própria 

comunidade no momento do djunta mon. Nas palavras destas crianças, “tu ajudas-me a 

construir uma coisa e mais tarde é a minha vez de te ajudar”. 

 

Através da descrição das várias casas, podemos observar que a implantação corresponde a 

uma simples forma rectangular. Ainda que não seja exactamente assim, dado que esta 

maqueta corresponde a um modelo abstracto realizado por crianças, percebemos que todos 

habitam numa casa térrea onde diferentes funções se sucedem através de um sequência de 

compartimentos, alguns deles sem janelas/ aberturas (correspondem normalmente a 

quartos de áreas muito reduzidas). Apenas as raparigas preferem brincar no quarto, sendo 

que todos os rapazes adoptam como espaço predilecto a sala, “espaço para jogar”. Dado 

que quase todas as casas possuem quintal e que o Bairro é propicio às brincadeiras de rua 

(ambiente tranquilo e pouco tráfego automóvel), todos confirmaram que passam horas fora 

de casa com outras crianças do Bairro. Destes 9, 4 responderam que costumavam passar 

tempo nas horas com os pais e que esta era uma actividade que os cativava.  
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4.4.2	  	  O BAIRRO – FASE 2 

 

 

 
FIGURA 30 : DESENHO CONJUNTO DO BAIRRO 
FONTE: AUTORA 
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FIGURA 31: O BAIRRO DESENHADO PELAS CRIANÇAS 
FONTE: GRUPO DE CRIANÇAS DO ATL DA MANHÃ DA AMRT 

 

Num processo de reconstrução da comunidade, o Bairro foi desenhado por todos, tendo 

como ponto inicial a Associação AMRT, onde se localizavam. Através de uma fotografia 

aérea impressa e colocada perto do mapa desenhado conversou-se sobre o Bairro, a estrada 

e as hortas. Todos assumiram gostar de viver ali.  

 

“A minha mãe já me disse que ia trocar de casa, mas eu não quero porque os meus 

amigos para brincar vivem todos aqui e aqui tenho a família” – Sandro 

 

Quando questionados sobre onde gostariam de viver, as respostas replicaram as dos adultos 

do Talude: ali no seu bairro ou, se tivesse de haver realojamento, “longe da Apelação” 

(Quinta da Fonte). Uma das crianças vive na Apelação com a mãe, mas passa a maior parte 

do tempo no Bairro do Talude com a avó.  

 

“Na Apelação não dá para brincar, tem bandidos e foi assaltada uma casa e ficou 

sem porta” – Joyceline 

 

Todos destacam a “rua” (Estrada Militar) como lugar de brincadeira com os amigos e 

primos. Do mesmo modo, todo o grupo frequenta as hortas com as mães, reconhecendo 

ser esta a pessoa da família que mais investe o seu tempo livre no cultivo de alimentos. 
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4.4.3  O QUE FAZ FALTA AQUI? – FASE 3  

 

“Uma quinta com animais” – Daniel 

“Um lugar para cantar e para dançar” – Bruno 

“Um campo de futebol, no terreno vazio à frente de minha casa” – Sandro 

“Uma loja” – Sofia 

 

A partir destas última ideia (loja) foi difícil direccionar o grupo para outros núcleos temáticos 

ou novas ideias. Todos as crianças concordaram que a maior necessidade era afinal um 

hipermercado! (nomes foram mesmo sugeridos: um Continente, um  Mini-Preço, um Pingo-

Doce). Quando questionados acerca da localização, visto que a única disposição espacial de 

que conhecem provém da implantação das suas casas ao longo da Estrada Militar e apesar 

do imenso espaço livre que envolve este Bairro todos concordaram em “destruir a 

Associação” para aí ser colocado o novo hipermercado.  Podemos conjecturar que a palavra 

“destruir” poderá fazer parte de conversas ouvidas. Sandro, o mais velho do grupo sugeriu 

que “se destruíssem as casas para construir um Continente e que as pessoas fossem viver 

para a Apelação”.  

 

Na tentativa de encontrar mais sugestões foi proposto pela educadora um jardim, que 

ninguém quis, ficando medianamente entusiasmados com a ideia de uma piscina. Mas nada 

os convenceu tanto como a construção de um hipermercado. Sair do Bairro e ir às compras 

provou ser uma aventura para eles, uma dificuldade para os pais mas uma necessidade para 

todos.  

 

Como conclusão podemos afirmar que estas crianças são permeáveis às práticas de vida 

dos seus familiares, sendo que a sua experiência urbana está fortemente ligada à identidade 

conferida aos lugares que habitam.  
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5.1  SAIR DO TALUDE – A INTERROGAÇÃO RELATIVA AO REALOJAMENTO  

 

Após reunião com a coordenadora do Gabinete de Intervenção Local (GIL) da Apelação, Dra. 

Mª José Pires27, que incidiu sobre o realojamento do Bairro do Talude Militar, foram 

disponibilizados os dados recolhidos no levantamento de agregados domésticos do núcleo 

PER nº 94 – Talude Militar, apurados a 21 de Abril de 2009, aqui reproduzidos: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GRÁFICO 7: NÚMERO, TIPO DE AGREGADOS DOMÉSTICOS E SITUAÇÃO DE  
OCUPAÇÃO DA HABITAÇÃO – TALUDE MILITAR - FREGUESIA DE UNHOS  
FONTE: GIL APELAÇÃO  

 

 

Marcado por vários condicionantes a nível do PDM vigente e pela questão fundiária, este 

bairro foi incluído no conjunto dos 45 bairros de insusceptível reconversão do concelho de 

Loures. Para estes o Regulamento Municipal para Reconversão de Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal dita: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Esta reunião teve lugar no GIL da Apelação em Maio de 2010, que forneceu os dados solicitados em Junho de 
2010.  
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“ARTIGO 7º - ÁREAS IRRECUPERÁVEIS  

As áreas loteadas sem licença e ocupadas com construções ilegais, não delimitadas 

como AUGI e que não reúnam condições para o virem a ser por se tratarem de áreas 

insusceptíveis de reconversão urbanística, deverão ser objecto de estudo com vista à 

sua reafectação ao uso previsto em PMOT, até final de 2007.” 

 

Estes territórios de génese ilegal não enquadráveis pela Lei 91/95, configuram casos 

complexos que requerem outro tipo de instrumentos e políticas na busca de soluções de 

reconversão, demolição ou realojamento. O Bairro do Talude Militar em Unhos enquadra-se 

neste conjunto. Aos seus moradores não tendo ainda sido oferecida uma solução concreta, 

definitiva e sobretudo conjunta.  

 

Em 2007, os moradores foram abordados por técnicos camarários com uma posposta de 

realojamento na Quinta da Fonte, que encabeça a lista das piores soluções de realojamento 

para a maioria dos residentes. A Associação AMRT descreve esse acontecimento, do 

seguinte modo: 

 

“Entretanto e muito de repente nos últimos meses de 2007 os técnicos da Autarquia 

começam a bater à porta dos moradores a convidar e pressionar para aceitarem uma 

proposta de realojamento na Quinta da Fonte. Tanto os moradores como a 

Associação, não entendiam o que se passava, pois por um lado estávamos a tentar 

ser recebidos para uma reunião com a Divisão Municipal de Habitação para saber o 

que se estava a passar, e por outro lado eles estavam no terreno com uma atitude de 

que este problema tinha que ser solucionado desta forma.” 28 

  

Este excerto para além de revelar uma desarticulação entre os vários departamentos que 

tutelam estes assuntos, mostra-nos que a acção de realojamento não está a ser construída 

como um todo. O Bairro do Talude não tem problemas de marginalidade, logo residir num 

bairro social cuja imagem difundida através das notícias dos media assenta na violência e 

confrontos frequentes, é uma ideia que os moradores vêem com apreensão. A Quinta da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Retirado do website da Associação AMRT, referente à secção “Talude - Realojamento”,   
   http://www.amrtalude.org, acedido em Setembro 2010  
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Fonte é vista como lugar com “mau ambiente” para viver (inseguro), mas sobretudo afasta 

os futuros residentes porque potencia a criação de uma imagem negativa e estigmatizante 

para aqueles que lá residem. Para as pessoas do Talude, morar neste bairro social é ficar 

associado a crimes, tráfego de droga, gangs. Segundo o inquérito realizado (AMRT, 2007), 

55.6% afirmam que não se importam de viver com pessoas de outros bairros, e 44.4% 

referem que gostariam de ser realojadas apenas com pessoas do seu bairro. Embora não 

haja dados estatísticos referentes à Quinta da Fonte, no mesmo inquérito encontra-se a 

observação seguinte bem reveladora: “Importa também referir que deram exemplos como 

os Terraços da Ponte e Quinta da Fonte como exemplos de bairro onde não pretendem 

viver” (AMRT, 2007 :8). 

 

Segundo dados disponibilizados pelo GIL da Apelação, apurados em Novembro de 2010, os 

realojamentos realizados referentes ao Núcleo nº 94 do PER de Loures - Talude Militar, 

freguesia de Unhos, distribuem-se do seguinte modo:  

 

 
 
GRÁFICO 8: REALOJAMENTO EFECTUADOS - NÚCLEO Nº 94 DO PER DE LOURES, TALUDE MILITAR, FREGUESIA DE UNHOS 
FONTE: GIL APELAÇÃO 

 

 

Apesar de 70 famílias terem já o seu problema resolvido, com 193 agregados familiares 

ainda à espera de realojamento e uma Associação de Moradores na qual a maioria dos 
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residentes se sente representado, aguarda-se que os poderes políticos ponham um ponto 

final na interrogação quanto ao realojamento. 

 

5.2  APÓS A SAÍDA DO TALUDE – ANÁLISE DE SATISFAÇÃO 

 

O Sr. José, a sua mulher e o filho de 11 anos constituem uma das 15 famílias que saíram do 

Talude e foram realojadas ao abrigo do PER Famílias. Este casal tem dois filhos, sendo que a 

filha mais velha já não vive com eles. Interessava perceber a percepção dos residentes 

sobre o novo espaço residencial. Para tal foi realizada uma entrevista29 a José em Novembro 

de 2010 que teve lugar na Associação AMRT.  

 

Com esta entrevista pretendeu-se obter um conjunto de informação ao nível da apropriação 

do espaço que poderá ser útil nas considerações sobre o futuro realojamento dos restantes 

habitantes do Bairro. A entrevista foi gravada em áudio e posteriormente transcrita, 

procurando os excertos aqui inseridos responder às questões em análise.  Numa primeira 

parte as respostas obtidas permitiram contextualizar a vida do entrevistado e da sua família 

bem como a sua trajectória de vida. Seguidamente as questões reportaram-se ao espaço da 

actual residência, ao ambiente social e ao processo conducente à instalação na sua nova 

casa. 

 

Natural de São Tomé e Príncipe, José emigrou com a mãe para Cabo Verde ainda criança. 

Em adolescente torna a emigrar desta vez  tendo como destino Portugal. Viveu com a mãe 

numa habitação clandestina no Bairro das Murtas, em Lisboa. Depois de constituir família, 

chega ao Talude em 1984 onde compra uma casa a um morador que tinha ocupado a 

Estrada Militar. Assim que pôde fez melhoramentos. 

 

“Comprei o trabalho dele, havia terreno e ele fez aqui mais uma casa. Comprei por 

700 contos. (...) Comprei e fui remodelando. Pus o telhado novo, meti placa, meti 

telha e levantei mais para fazer um sotão com ideia de fazer quartos em cima. (...) 

Mas depois vieram com essa conversa de realojamento e a minha mulher disse: Aqui 

não vale a pena fazer mais nada.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29  O guião da entrevista encontra-se nos Anexos. 
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José foi abordado pela Câmara em 2007, tendo sido realojado há dois anos através do 

programa PER Famílias. A pressão para mudar veio sobretudo da mulher, que via poucas 

garantias na permanência dos moradores do Talude e estava cansada das fracas 

acessibilidades do bairro.  

 

“ Sim ... estou contente [sem grande entusiasmo]. (...) Eu para dizer a verdade gosto 

mais de vivendas... Eu fui mais porque a minha esposa é que dizia sempre: 

Ah....Vamos embora daqui, vamos embora daqui... (...) Ela sempre quis sair daqui 

porque daqui para cima a estrada era má, não tínhamos carro e tínhamos que vir a 

pé. (...) E dantes era pior, tudo esburacado.  

 

José é oficial electricista e a sua mulher trabalha como doméstica. Ambos têm rendimento 

fixo e um trabalho estável, o que lhes assegurou a obtenção de um crédito bancário para 

aquisição de um apartamento em Sacavém. O PER Famílias destina-se a agregados 

recenseados no âmbito do PER, a quem é facilitada a aquisição de habitação própria (nova 

ou usada) através de condições mais favoráveis. Com uma comparticipação da Câmara 

Municipal de Loures e do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), esta família 

resolveu de imediato o seu problema habitacional, em vez de aguardar pela morosa decisão 

acerca do realojamento dos habitantes do Bairro do Talude Militar. Visto que a solução para 

este bairro poderá passar pela concessão de habitação em regime de arrendamento apoiado 

num dos bairros sociais do Concelho, situação que a mulher de José rejeitou desde o início, 

a escolha pelo PER Famílias foi consensual para o casal.  

 

“A Câmara deu um “X”e nós pagámos o resto (...) Eles deram-nos à escolha porque 

nós comprámos. Mas escolhemos a zona. Porque a minha esposa não queria ir, 

pronto... para aqueles bairros sociais. (...) Sabe porquê, por causa daqueles ..... 

problemas.” 

 

Através deste programa apoiado pelo Município com uma ajuda a fundo perdido de 20%, 

cabe ao INH comparticipar em 40%, sendo o restante montante disponibilizado pela família. 

A casa é escolhida pelas famílias, de acordo com a zona de localização e tipologia que 

melhor sirva os seus interesses e necessidades.   
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José e a mulher visitaram vários apartamentos, sempre no concelho de Loures e nas 

proximidades da freguesia de Unhos. Escolheram um apartamento T2 em Sacavém, situado 

a cerca de dois quilómetros do seu antigo bairro. A sua nova casa é um 4º andar (o último) e 

precisou de remodelação (cozinha, instalações sanitárias, pinturas). 

 

“ O prédio já tem 30 anos. Tive que pedir fazer outro empréstimo [para fazer obras]. 

Ainda gastei lá um bom dinheiro. “ 

 

Quando questionado acerca do esforço financeiro actual, José e a mulher acreditam ter 

mudado para melhor e julgam ter feito um “bom investimento”. O facto de agora viverem 

num bairro “igual ao dos outros” é valorizado, tal como a zona “bem localizada e perto de 

comércio e transportes”. O entrevistado também referiu que a actuação dos técnicos do 

Departamento de Habitação foi positiva e  “tudo correu como o esperado”. 

 

Na escolha da nova casa, para além da proximidade da família pesou também a escola do 

filho e as relações de amizade firmadas com os moradores do Talude. 

 

“A minha sogra ainda mora aqui, mora aqui em cima e a esposa quis ficar ao pé da 

mãe.(...) “Ele [o filho] vem de vez em quando brincar aqui. (...) O meu puto, quando 

eu venho aqui para festas vem também brincar com os amigos. Inclusivamente ele 

não saiu da escola aqui. Para não sair daqui para Sacavém e perder os colegas ficou 

aqui.”  

 

Por oposição ao anterior modo de vida no Talude, que de certo modo reproduzia o meio rural 

e as relações solidárias de vizinhança, a nova condição da família é mais próxima de um 

modo de vida urbano, pautada por relações de cordialidade entre os vizinhos e de anonimato 

na rua.  

 

“É totalmente diferente. Ali estás no meio de quatro paredes fechadas e aqui não, 

uma vivenda estás mais livre.  (...) Sabes como é que é num prédio: bom dia – boa 

tarde. Não se conhece, nem tens tempo sais de manhã e chegas à noite.” 
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Neste sentido, o que mais marcou a entrevista foi o sentimento saudoso com que José se 

referiu por diversas vezes ao Talude Militar e a tristeza por ter deixado o Bairro.  

 

“Se nos desse condições eu nunca sairia daqui. Se nos dessem saneamento, porque 

está a ver nós tínhamos de ter fossa. Se nos deixassem construir... pronto... à nossa 

vontade, ou seja conforme a Câmara metia as regras, eu não sairia. (...)  

Porque como eu disse se eu tivesse condições eu não saia. Porque eu faço as coisas 

com as minhas mãos e pouco a pouco ia fazendo. Peço ajuda, vou ajudar aquele e 

aquele vem-me ajudar e é assim. E tenho mesmo muita coisa que eu faço com a 

minha mão, meto mosaico, a parte eléctrica faço toda, faço muita coisa.”  

 

Presença assídua no Bairro, o entrevistado continua a frequentar a Associação AMRT e 

sempre que pode está de volta à sua horta. Com a perda do quintal da sua antiga moradia, o 

refúgio na horta traz-lhe de volta o imaginário rural que se afastou ainda mais com a 

mudança para o “prédio”.  

 

“ Aqui não, aqui é outra coisa. Vivenda é diferente, vês mais pessoas. Vais para o 

quintal, sais. Por isso é que eu digo que se Deus quiser, se me der sorte, eu compro 

uma vivenda. O meu desejo é esse.... como lá em São Tomé. “ 

 

Embora goste da sua nova casa, continua ligado ao Bairro através de uma presença 

constante nele chegando a ser difícil falar como se tivesse deixado de pertencer a esta 

comunidade. Concluindo, José e a mulher aplicaram as suas poupanças na compra do novo 

apartamento, porque viram no Talude uma dificuldade de permanência a prazo. Dado o 

número diminuto de famílias que já foram realojadas e a morosidade com que este processo 

avança, José duvida: ”...Será mesmo que vão sair daqui? “ 

 

O caso de José não é único, outros moradores mesmo depois de realojados voltam 

frequentemente ao Bairro. Uma das crianças do ATL, a única a morar na Quinta da Fonte 

também ocupa os seus tempos livres ali. Embora a maioria dos moradores tenha sido 

realojado no concelho, e daí a manutenção dos laços com o Talude, também há casos de 

realojamento na Cruz de Pau, concelho do Seixal. Todavia estas opções são quase sempre 

resultado de laços familiares no novo local. 



CAPÍTULO 5 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

 

	  

 111 

5.3  EM TORNO DO TRIÂNGULO PROPRIETÁRIO/ MORADORES/ CAMÂRA MUNICIPAL DE LOURES E 

ESBOÇO DE SOLUÇOES 

	  
É do equilíbrio entre 3 diferentes actores que se criará o futuro do Bairro do Talude. O 

triângulo inter-influente entre moradores, Câmara Municipal de Loures e proprietários deve 

ver na resolução da situação fundiária o ultrapassar de um obstáculo à implementação de 

soluções. Na situação existente:  

 

• Depois da ocupação e de anos de expectância, com a revisão do PDM e o Plano de 

Urbanização de Unhos (ambos em curso) as expectativas dos proprietários passam 

pela transformação do uso do solo. Caso isso aconteça este terreno passará a valer 

muitas vezes mais. Outrora rodeado por campo, estes terrenos estão hoje rodeados 

de construção e infraestruturas. 	  

	  

• A Câmara Municipal de Loures não conseguiu dar uma resposta eficaz a esta 

questão. A braços com 1677 agregados para realojar (dados de Outubro de 2003), 

falamos de 46% do universo PER do concelho, o qual corresponde a 3645 agregados 

familiares (PAIS, 2006 :116). Contudo, considera-se que a situação do Talude deveria 

merecer mais atenção por parte do poder executivo visto representar uma fatia de 

30.23% das necessidades totais de realojamento do concelho. De notar, que este 

valor para alem do Bairro do Talude Militar de Unhos inclui também as habitações 

precárias na freguesia da Apelação e Camarate. 

 

•  No último vértice do triangulo temos os moradores, em situação de irregularidade 

jurídica uma vez que não são proprietários dos terrenos onde construíram as suas 

habitações.  

 

Algumas soluções podem ser apontadas. Este impasse pode ser resolvido com recurso à 

aquisição da propriedade por usucapião30 ou através de uma negociação com os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 do latim usucapio, ou "adquirir pelo uso", é a aquisição do direito sobre um bem móvel ou imóvel  pela posse 
prolongada no tempo 
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proprietários (Artigo 11.º do Código das Expropriações, Aquisição por via de direito privado). 

Nesta última situação, poderão ter que existir outras opções relativas à compensação 

financeira. Esta regularização fundiária possibilitaria o direito à propriedade, favorecendo os 

moradores - famílias com rendimentos baixos -, permitindo que estes tenham, entre outros 

direitos, um imóvel reconhecido e possíveis referências de crédito em instituições bancárias. 

Cenário possível será também a cedência de parte do terreno para a construção de 

habitação social a custos controlados.  

 

Resta esperar que o modelo de desenvolvimento urbano para este local não faça da 

construção de Cidade um negócio e dos cidadãos apenas clientes. A comprovar-se a 

urbanização, a Câmara Municipal passaria a ter controlo urbanístico e tributário do lugar e 

este lugar poderia alcançar uma qualificação que a todos interessa enquanto cidadãos. 

 

5.4  INVENTARIAÇÃO DOS PROBLEMAS E ASPIRAÇÕES DOS HABITANTES DO TALUDE - ANÁLISE SWOT 

 

Para fazer a inventariação dos problemas e aspirações dos habitantes do Talude utilizou-se 

como ferramenta a análise SWOT. Esta análise, acrónimo de Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats, em Português traduziu-se por Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças,  pretende detectar os pontos a reter na construção de uma estratégia de 

intervenção para o Bairro do Talude Militar.  

 

A matriz SWOT organizou-se segundo as temáticas consideradas estruturantes reflectindo 

as questões que se colocam sobre o Bairro:   

- DIMENSÃO FÍSICA E URBANÍSTICA 

- ESFERA SOCIAL  

- ESFERA CULTURAL  

- ESFERA ECONÓMICA  

- DIMENSÃO JURIDICA E TECIDO INSTITUCIONAL 

 

Para a realização desta análise foram considerados os estudos realizados pela Associação 

AMRT (AMRT, 2007), bem como o inquérito aplicado no terreno (LUIZ, 2010). As acções 

realizadas com os adultos, jovens e crianças do Talude descritas no capítulo anterior 

permitiram igualmente a recolha de informação útil. De referir que a análise SWOT realizada 
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para o Bairro do Ato da Cova da Moura (Malheiros et al., 2006), serviu de referência para que 

se pudesse estruturar esta grelha que aqui se apresenta para o Bairro do Talude.  

 

DIMENSÃO FÍSICA E URBANÍSTICA 
FORÇAS 

 

• Localização estratégica: proximidade 
a Sacavém e Lisboa   

• Sistema de vistas privilegiadas para a 
Ponte Vasco da Gama, Parque das 
Nações e Rio Tejo 

• Grande zona verde com hortas 
cultivadas pelos habitantes da zona 

 
 

FRAQUEZAS 

 

• Ausência de saneamento básico 
• Cortes frequentes na iluminação 

pública do Bairro 
• Existência de habitações degradadas 

ou sem condições de habitabilidade 
• Ausência de espaços públicos e 

equipamentos que sirvam os 
residentes 

• Via de acesso por asfaltar e em muito 
mau estado 

• Inexistência de transportes públicos 
que atravessem o Bairro 

• Isolamento acentuado por barreiras 
físicas como a localização no cimo do 
vale do Rio Trancão ou a existência de 
apenas duas entradas, fecha o bairro 
ao exterior 
 

OPORTUNIDADES  

 

• O PDM actual encontra-se em revisão 
e está em elaboração o Plano de 
Urbanização para a Freguesia de 
Unhos 

• Existência de programas que podem 
ser usados PER- Famílias, Retorno, 
URBAN II e Bairros Criticas (Resolução 
do Conselho de Ministros nº143/2005) 

• Outras experiências podem ser 
analisadas como por exemplo a 
recente abordagem específica ao 
Bairro do Alto da Cova da Moura, 
integrado no programa Bairros Críticos 
(Resolução do Conselho de Ministros 
nº143/2005) 
 

 

AMEAÇAS 

 

• Ocorrência de habitações situadas nas 
encostas em solo instável com grande 
inclinação das vertentes 

• Continuação da colocação de postes de 
alta tensão nas proximidades das 
habitações 
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ESFERA SOCIAL 
FORÇAS 

 

• Forte sentido de comunidade com 
laços fortes de vizinhança  

• Rede de solidariedade e entreajuda 
bem estabelecida (Djunta-mon, 
espelho da cultura cabo-verdiana) 

• Existência de uma comunidade 
jovem com bom aproveitamento 
escolar 

• Hortas urbanas como lugar de 
convívio 

• Existência de creche, ATL e lugar de 
encontro para os moradores na 
Associação AMRT 
 

FRAQUEZAS 

 

• Ausência ou insuficiência de 
equipamentos  destinados à infância, 
juventude e de estruturas socais de 
apoio à 3º idade 

• A creche, ATL e Associação AMRT 
tem poucas condições e necessitam 
de melhoramentos 

• População mais idosa com baixos 
níveis de escolaridade 

• A estigmatização do Bairro fecha-o 
ao estabelecimento de relações com 
o exterior e reflecte-se nas 
oportunidades dos residentes 
 

OPORTUNIDADES  

 

• Existência de programas e parcerias 
através da Associação AMRT como os 
projectos Vamos Utopiar, projecto SAI 
do Bairro, CAF – Talude em Acção ou 
Vozes da Diáspora.  

• Fácil dinamização da comunidade  

AMEAÇAS 

 

• Fragmentação da comunidade através 
da possibilidade de realojamento em 
bairros sociais dispersos pelo 
concelho  

• A espera por uma decisão sobre o 
realojamento fragiliza a união dos 
moradores  

• Abandono e insucesso escolar por 
parte de alguns jovens  

• Dificuldade de legalização dos 
emigrantes em situação ilegal 

• Encerramento da creche e ATL devido 
à ausência das condições exigidas 
pelos Serviços da Segurança Social.  
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ESFERA CULTURAL  
FORÇAS 

 

• Forte identidade cultural reflexo das 
origens cabo-verdianas de 90% dos 
residentes do Bairro 

• Incentivo à pratica de actividades 
culturais ligadas às tradições 
africanas (dança, gastronomia, 
música) através de acções 
desenvolvidas pela Associação 
AMRT 

• Aceitação de uma cultura de fusão 
(cabo-verdiana e portuguesa) por 
parte dos jovens 

• Hortas urbanas como espaço de 
convívio e lazer dos utilizadores 

 
 

FRAQUEZAS 

 

• Os espaços onde ocorrem as 
actividades culturais (na Associação 
AMRT) necessitam de obras de 
melhoramentos 

• Desconhecimento da existência de 
actividades culturais e recreativas  
pela população fora do Bairro. 

OPORTUNIDADES  

 

• Crescente interesse da sociedade pela 
cultura africana e cabo-verdiana 
reflectindo-se na procura pela música, 
gastronomia e outras formas culturais 

• Aproveitamento das parcerias 
estabelecidas e reforço das ligações 
com outras instituições através da 
Associação AMRT ou outros grupos 
que poderão surgir.  

AMEAÇAS 

 

• Desvalorização de acontecimentos 
culturais que não estejam ligados à 
cultura africana (dominante) 
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ESFERA ECONÓMICA 
FORÇAS 

 

• A maioria dos agregados está 
inserida numa rede de trabalho legal, 
seja pública ou privada 

• Hortas urbanas como complemento 
económico em géneros agrícolas do 
orçamento familiar 

 
 
 

FRAQUEZAS 

 

• Ausência de estabelecimentos 
comercias no Bairro que sirvam a 
população residente e atraiam 
visitantes do exterior de modo a 
dinamizar possíveis actividades 
económicas 

• Elevada percentagem de população 
activa com baixas qualificações 

• 28% dos agregados familiares 
inquiridos recebiam menos que o 
Salário Mínimo Nacional (AMRT, 2007) 
 

OPORTUNIDADES  

 

• Recurso ao micro-crédito 
• Associação AMRT promove acções de 

formação  
 
 

AMEAÇAS 

 

• O futuro indeterminado do Bairro cria 
um clima de incerteza 

• Conjectura económica actual dificulta 
a inserção no mercado de trabalho 
dos jovens e indivíduos com baixas 
qualificações 
 

 

DIMENSÃO JURIDICA E TECIDO INSTITUCIONAL  
FORÇAS 

 

• Tecido associativo consolidado e 
dinâmico, capaz de mobilizar os 
residentes   

 
 

FRAQUEZAS 

 

• Construção do Bairro sobre 
propriedade privada 
 

OPORTUNIDADES  

 

• A comunidade residente aspira a 
soluções localmente  participadas 

AMEAÇAS 

• A classificação do Bairro como 
“insusceptível de reconversão” 
retarda decisões definitivas por parte 
do poder público 
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O presente capítulo não tem a pretensão de apresentar a solução (única, fechada, milagrosa) 

para o Bairro do Talude Militar. Será preciso muito mais do que esta reflexão sobre o direito 

à habitação para que tal aconteça. No entanto, esboçamos aqui algumas linhas orientadoras. 

 

6.1  SOBRE O PROCESSO PARTICIPATIVO  
 

A distância existente entre o discurso e a prática da democracia molda negativamente a 

mobilização dos cidadãos para uma participação activa nas decisões relativas à Cidade. A 

participação nos processos de intervenção sócio-territorial deve tornar-se força indutora nas 

políticas públicas democráticas actuais. Nas palavras de François Ascher: 

 

A “participação” dos habitantes , dos usuários da cidade e dos actores da sociedade 

civil na concepção das decisões locais, e mesmo na sua realização, é uma 

necessidade para adaptar a democracia representativa às exigências da sociedade 

contemporânea. Mas não é uma alternativa. É um seu complemento. Contudo a 

participação traz com ela um projecto de sociedade funcionando mais por 

compromisso e por consenso, e menos por conflito.” (ASCHER, 2010: 128-129) 

 

A participação prevê o comprometimento de todos os actores que estejam implicados pelos 

processos de transformação do espaço urbano e pelos instrumentos de gestão e 

planeamento das políticas públicas urbanas. No que respeita ao Talude, todavia o poder 

executivo, legislativo e a sociedade civil não se têm implicado na resolução da questão 

habitacional e urbanística do bairro. Os habitantes do Bairro do Talude Militar deverão 

apostar no seu empoderamento31, capacitar-se e reivindicar o direito à participação. Se não o 

fizerem, correm o risco de esperar pelos períodos de participação “oficiais”, que podem 

tardar ou mesmo não acontecer.  Nos últimos trinta anos de permanência neste local 

assistimos a um conjunto de factores que  empoderaram (e continuarão a empoderar) os 

habitantes: 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Empoderamento, neologismo do termo “Empowerment”  
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GRÁFICO 9: EMPODERAMENTO – FACTORES INTERNOS E EXTERNOS 
FONTE: AUTORA 

  
 

Para que a participação se realize de forma a reforçar o empoderamento, é necessária 

CAPACITAÇÃO. Reforçar as competências e alargar espaços de participação deve ser feito 

com recurso a encontros, discussões, seminários, material com adequação discursiva aos 

diferentes actores. Só assim, o triângulo moradores, Câmara Municipal de Loures e 

proprietários pode partir para a fase de negociação conjunta na construção de soluções.  

 

Defende-se uma NEGOCIAÇÃO de funções, de responsabilidade e de direitos entre todos os 

participantes, de modo a que: 

 

• os habitantes entendam claramente o que podem ou não podem esperar sobre o 

realojamento	  

	  

• a Câmara Municipal de Loures tenha a oportunidade de concretizar a ambição 

destes cidadãos à habitação adequada e condigna	  

 

 A participação implica um ciclo de análise, acção e reacção, promovendo um processo 

TRANSPARENTE e RESPONSÁVEL, que conduza à IMPLEMENTAÇÃO  das diligências 

acordadas.   

 

 
 
 

FACTORES 

EXTERNOS 
	  

FACTORES 

INTERNOS 

TALUDE MILITAR 
EMPODERAMENTO	  

• Aumento dos níveis de 
escolaridade e educação 

• Maiores aspirações 
• Contestação do “status-quo” 
• Vontade crescente da 

comunidade em participar 

	  

• Novas realidades sociais 
• Novos costumes 
• Nova legislação e aberturas 

politicas 
• Influência crescente dos 

meios de comunicação e da 
exposição mediática 
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GRÁFICO 10:  ETAPAS DO PROCESSO PARTICIPATIVO 
FONTE: AUTORA 

 
6.2 INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS BASE PARA A INTERVENÇÃO  

 
 
Estudos em vigor ou em preparação são peças fundamentais na decisão da questão do 

realojamento. São estes instrumentos de planeamento e gestão urbanística que ditarão o 

futuro dos moradores do Talude Militar.  O Plano Director Municipal de Loures foi ratificado 

por Resolução de Conselho de Ministros n.º 54/94, de 14 de Julho de 1994, tendo 

posteriormente sofrido um conjunto de alterações. Em Abril de 2000, a Câmara Municipal de 

Loures deliberou dar início ao processo de revisão PDM, processo esse que se encontra em 

curso.  

 

Em curso encontra-se também o Plano de Urbanização de Unhos, num protocolo assinado 

entre a Quinta da Ramada - Imobiliário, S.A. e a Câmara Municipal de Loures. Proprietária de 

um terreno de 78,8 ha localizado no interior do perímetro do Plano de Urbanização de 

Unhos, a Quinta da Ramada - Imobiliário, S.A. tem interesse (imobiliário) na elaboração deste 

plano. Embora o protocolo assinado em 2005 tivesse previsto a conclusão do Plano para 

2007, esta estimativa foi há muito ultrapassada. Não se considerando o PDM o instrumento 

mais apropriado para analisar a fundo as questões mais complexas como o realojamento ou 

áreas de reconversão urbanística nas zonas mais deficitárias, espera-se que essa resposta 

se torne viável através do seu enquadramento neste Plano de Urbanização.  

 

Outras considerações devem ser feitas sobre os Planos Directores Municipais à luz do novo 

contexto actual. Serão estes planos, com os seus programas a longo prazo, o modo mais 

eficaz de gerir a produção de espaço? Não será a sua elaboração tão lenta que correm o 

risco de estar desactualizados aquando a sua aprovação, não tendo a elasticidade exigida a 

CAPACITAÇÃO NEGOCIAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

que casa tenho? que casa desejo? 

Alcançar a casa que 
desejo e tenho 

direito a ter 

que casa tenho direito a ter? 
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um tempo complexo, reflexo de uma sociedade complexa? E será que os desafios de hoje 

pedem planos “destinados a controlar o futuro” ou a “reduzir a incerteza” (ASCHER, 2010: 

79)? Acreditamos que não. A tentativa de planear o implaneável, deve ser substituída por 

modelos que trabalhem com avanços e recuos, tornando-se este  modo de agir e pensar 

sobre o território mais “estratégico, pragmático e oportunista” (id: 80). Enquanto isso não 

acontece, resta-nos esperar que os Planos Directores Municipais em curso, sejam o mais 

coerente possível com os compromissos urbanos que a sociedade exige.  

De volta ao PDM de Loures, o documento vigente apresenta uma série de condicionantes 

que dificilmente mudarão significativamente, como é o caso das relativas ao risco 

geotécnico das vertentes. De facto, nos termos de referência elaborados pela Câmara 

Municipal de Loures relativos ao plano de urbanização em curso, pode-se ler:  

 

“Impedir a ocupação urbana nas áreas de risco das costeiras de Loures (...), 

relocalizando as edificações existentes.”(DGUDPU, 2010: 3) 

 
É ainda expectável que o uso do solo possa mudar, seguindo o exemplo de áreas com as 

mesmas características físicas nas proximidades do Bairro do Talude Militar, como é o 

exemplo do planalto onde se situa a nova Urbanização Terraços da Ponte, indicada na figura 

abaixo. Nos últimos cinco anos, este local passou de paisagem campestre a concentração 

de edifícios de 4, 6 e 8 pisos. Apartamentos com “domótica, banheira de hidromassagem, 

música ambiente e cozinhas com móveis em carvalho” fazem as delicias de uma classe 

média impossibilitada de comprar casa em Lisboa devido aos preços inflacionados, virando-

se então para a periferia  mais próxima. Será este o futuro do Bairro do Talude Militar?  Um 

futuro de “acabamentos de luxo” e “rodapés em pinho”, que afastará os habitantes que ali 

vivem, “relocalizando-os” num lugar que não é o lugar deles? 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32: LOCALIZAÇÃO BAIRRO DO TALUDE E URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE 
FONTE: ADAPATADO DO GOOGLE MAPS  2010 
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Isto abre espaço a vários cenário possíveis. Uma possível antevisão do que cada actor pode 

fazer apresenta-se no gráfico 10, considerando dois cenários, cada um apresentado numa 

coluna, o da esquerda em que o uso do solo se mantém inalterado e o da direita que prevê 

uma mudança para uma área de urbanização programada.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Oportunidade para criar uma 
proposta de realojamento cuja 
localização será próxima das 
actuais implantações das 
habitações precárias, de modo a 
estimular e manter as relações 
sociais e os modos de vida 
adquiridos. 

• A manter-se o uso de “Verde 
Urbano Equipado”, espera-se que o 
realojamento seja o mais próximo 
possível do actual Bairro e que as 
hortas urbanas não só sejam 
mantidas mas também qualificadas 
através de apoios a desenvolver 
pela CM Loures. 

GRÁFICO 10: MUDANÇA DE USO DO SOLO – O QUE ESPERAR 
FONTE: AUTORA 

	  

PASSA A ÁREA 

DE 

URBANIZAÇÃO 

PROGRAMADA 
	  

USO DO 

SOLO 

MANTÉM-SE 

INALTERADO 

TALUDE 
MILITAR 

                             MORADORES DO BAIRRO DO TALUDE MILITAR, UNHOS 

	  

               PROPRIETÁRIOS DO TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O BAIRRO 

	  

• A possibilidade de edificação, irá 
gerar pressão por parte dos 
proprietários para afastar os 
actuais moradores do Talude. 
Qual a oportunidade para 
negociar com a Câmara 
Municipal de Loures um 
realojamento no mesmo local? 

• Caberá aos moradores, negociar as 
localizações que a CM Loures terá 
para oferecer, de modo a conciliar 
os interesses da comunidade com 
a bolsa de fogos existente. Garantir 
a preservação das hortas, 
actividade fortemente estabelecida. 

• Enorme valorização dos terrenos 
onde o Talude está implantado. 
O desenvolvimento urbano 
deverá acautelar objectivos de 
coesão e mistura social, 
podendo para isso contribuir com 
uma área para realojamento e 
criação de equipamentos 
urbanos.   

• Visto que o terreno não pode ser 
alvo de nenhum tipo de 
maximização de lucro, continuando 
o uso a ser “Verde Urbano 
Equipado”, deverá manter-se a 
apatia pela situação de ocupação 
do Talude. 

	  

                                              CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
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6.3. LINHA DE ACÇÃO : ENTRE O URBANO E O DOMÉSTICO  
 

Esperando que estas mudanças nos documentos decisórios constituam uma oportunidade 

para realojar os moradores, mostra-se em seguida aquilo que poderá ser a linha de acção 

para um modelo de (re)alojamento de habitação social.  

 

Começando pela designação, “habitação social” mostra-se um termo redundante pois toda 

a habitação é por si mesma, social. Posteriormente classificou-se este tipo como “habitação 

a custos controlados”, parecendo igualmente desnecessário, visto que uma das imposições 

da gestão do projecto actual é o controlo dos custos. Por fim, existem autores que a 

chamam de “habitação económica”, numa referência exclusiva ao valor económico que o 

Estado dispõe para cobrir as necessidades habitacionais de quem precisa. Falamos do preço 

económico de construção, preço económico da renda. Entre economia e sociabilidade, 

escolhemos a segunda.  

Agrada-nos pensar que a habitação social pode, e deve, ser ainda mais social do que as 

outras. Resta portanto criar exemplos que acabem com o estigma da designação de 

“social”, através da concretização prática de bons projectos.  

 

Apresentam-se numa série de pontos, algumas qualidades – proximidade, densidade e 

diversidade -, que se assumem para além da construção da unidade habitacional, de uma 

forma mais abrangente. Porque para além da casa, interessa também pensar num bairro 

qualificado e aberto ao exterior e numa cidade humanizada e melhor habitada. Baptista 

Coelho (2008), investigador do LNEC na área da Qualidade Arquitectónica Residencial, 

lembra:  

 

“Há, assim, que aprofundar proximidade, densidade e diversidade na arquitectura 

urbana pormenorizada quando se pretende um espaço residencial e citadino 

convivial, um objectivo fundamental numa qualquer solução de habitar, mas vital 

quando as relações de sociabilidade e vitalidade nas vizinhanças próximas são dos 

principais meios que os habitantes dispõem para prosseguirem uma vida diária mais 

estimulante, como acontece quando estas pessoas têm poucos meios para 

procurarem tais condições longe dessas suas vizinhanças de proximidade; condição 
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esta que de forma alguma põe em causa o papel estruturante destas vizinhanças 

próximas quando se trata de outros grupos sociais mais favorecidos.”  

 

PROXIMIDADE 

 

1. CRIAR UMA CIDADE ACESSÍVEL A TODOS 

O acesso e a mobilidade são condições essenciais para efectivar o verdadeiro 

Direito à Cidade, não só às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, mas também à população de uma forma geral.  Embora o acesso 

universal esteja já regulamentado, a sua aplicação está ainda longe de ser 

completa.  

 

2. DESENHAR O BAIRRO COMO O PROLONGAMENTO DA CASA  

“A "habitação social" só deveria ser considerada num contexto de zona urbana, 

nova ou "de preenchimento", multisocial e multifuncional, assegurando 

continuidade e contiguidade com outras áreas urbanas vitalizadas e socialmente 

equilibradas.”32 (COELHO, 2008). Esta continuidade urbana, assente em 

equipamentos de proximidade e acessibilidade e pontos de comércio local 

tornam-se o prolongamento da casa. 

 

3. INTEGRAR O EDIFICO NUMA REDE DE VIZINHANÇA  

A integração na continuidade urbana deve potenciar a convivência de habitação e 

equipamentos  adequados às necessidades dos habitantes, localizados de modo a 

servir as populações e fomentar o convívio. 

 

DIVERSIDADE 

 

4. CONTRIBUIR PARA A DIVERSIDADE SOCIAL DA CIDADE 

A mistura social é um factor social crucial para a inclusão na Cidade. A 

concentração, discriminação e isolamento de populações que partilham os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32In Infohabitar – Revista do grupo habitar [Em linha], [Consult. Novembro 2010], disponível na www: <URL:     
http://www.infohabitar.blogspot.com/2008/07/integrao-da-habitao-social-ii-integrao.html 
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mesmos problemas já provou ser um modo de potenciar ainda mais problemas, ao 

invés de tentar resolvê-los. A sociedade globalizada deverá exigir cidades mais 

multiculturais, mais abertas à mudança e à partilha.   

 

5. FLEXIBILIZAR AS SOLUÇÕES URBANAS E RESIDENCIAIS DOS BAIRROS 

 

O zonamento proposto pelo Movimento Moderno deve dar lugar a espaços 

multifunções que tenham capacidade para mudar, sempre que necessário. Os 

novos modos de habitar devem reflectir-se não só no interior das habitações, mas 

extravasar para o espaço púbico e diferentes lugares de encontro. 

 

6. NO PROJECTO DOS EDIFÍCIOS, FUGIR DAS SOLUÇÕES TIPO, REDUTORAS E 

ABORRECIDAS  

 

As soluções-tipo representam respostas  “one-size-fits-all”33 pouco adequadas à 

multiplicidade de escolhas que os indivíduos querem poder fazer no contexto 

actual. Também porque as cidades se querem estimulantes e atractivas, as 

soluções repetidas tornam-se opções redutoras,  dificultando a criação de laços de 

identidade e apropriação dos edifícios a habitar.  

 

7. APOSTAR NA DIVERSIDADE TIPOLÓGICA DAS HABITAÇÕES 

Embora a área seja um factor importante, bons espaços não são necessariamente 

espaços maiores. As casas querem-se bem dimensionadas, mas sobretudo 

querem-se capazes de evoluir e de se adaptar a alterações no modo de vida dos 

seus habitantes. Devem existir várias opções de soluções domésticas de modo a 

que a casa possa ser o reflexo da vida quotidiana dos seus moradores. Entram 

assim em linha factores tão distintos como a cultura de origem, a dimensão e 

composição da família ou mistura possível entre habitação e trabalho no mesmo 

espaço.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33One size fits all , expressão anglo-saxónica relacionada com a industria do vestuário que em Português se 
poderá traduzir por “Tamanho Único”. Usado como metáfora para descrever o uso da mesma solução seja qual 
for o problema.   
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DENSIDADE 

 

8.  CRIAR BAIRROS ESTIMULANTES E COM ESCALAS MAIS HUMANIZADAS  

Bairros caracterizados por uma escala mais humana, quando bem qualificados e 

bem pormenorizados, permitem uma vida urbana estimulante nos seus espaços 

públicos, ruas, praças, e galerias, onde equipamentos com função culturais, sociais 

ou de convívio ampliam o habitar à cidade.  

 

9. CRIAR BAIRROS ESTIMULANTES E COM ESCALAS MAIS HUMANIZADAS  

 

A densidade, hoje bastante ligada às questões de mobilidade, de sustentabilidade 

urbana mas também à desvitalização urbana dos centros com prejuízo para as 

periferias, é um ponto fulcral na criação de uma cidade mais intensa, mas também 

mais densa. Densa em concentração de pessoas, bens e informação (bip), sem 

deixar de se fazer uma melhor Cidade e melhor Habitação.      
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CONCLUSÕES 

 

A CONDIÇÃO URBANA ACTUAL E A SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS À CIDADE E HABITAÇÃO 

 

“Man’s most successful attempt to remake the world he lives in more after his 

heart’s desire. But, if the city is the world which man created, it is the world in which 

he is henceforth condemned to live. Thus, indirectly, and without any clear sense of 

the nature of his task, in making the city man has remade himself.” 

(PARK apud HARVEY, 2008: 23) 

 

O panorama actual permite-nos afirmar que o futuro será predominantemente urbano. A 

sociedade mudou e com ela mudaram também as cidades. A transformação dos modelos 

económicos e o fenómeno da globalização originaram uma mudança nos estilos urbanos de 

vida, deixando o sistema urbano baseado na tensão entre centro e periferia de reflectir o 

modelo de cidade actual. A cidade de hoje não se cria em redor de um único centro mas sim 

mediante polaridades múltiplas e cada vez mais dissociadas. A terceira modernização de que 

nos fala François Ascher (2010), com a terciarização e a industrialização das economias 

avançadas, deu origem a profundas transformações demográficas, socais e culturais.   

 

Ao escolher a visão de Ascher, considera-se que este autor apresenta um modelo 

conceptual orientado para a configuração das cidades europeias de hoje, dentro das quais se 

incluem as cidades portuguesas. A metápole de Ascher complementa-se com a análise de 

David Harvey sobre o Direito à Cidade (2008), na sua clara crítica ao fenómeno de 

“mercantilização” das cidades já descrito por Lefèbvre em 1968, mas de volta à ordem do 

dia desde a crise dos mercados financeiros de 2008. O conflito actual entre o valor de uso e 

o valor de troca do sistema urbano e a prioratização dos interesses do capital em detrimento 

das pessoas, atingiram no final desta década um ponto de viragem, com contornos ainda por 

definir. Num mundo de intenso individualismo, a falência (será mesmo?) do modelo actual 

deverá abrir caminho para exigir cidades mais justas, mais democráticas e mais 

sustentáveis.  
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Enquanto o paradigma não muda, as cidades tornaram-se cada vez mais um lugar de 

contrastes. Representando o reflexo da própria sociedade, nelas encontramos indivíduos 

impossibilitados de se movimentarem na sociedade hipertexto, afastando-se assim de novas 

oportunidades de mobilidade social (ASCHER, 2010: 48). Discutir qual o papel do Direito à 

Habitação nos dias de hoje, passará não só por garantir um tecto e quatro paredes, mas 

sobretudo por assegurar as liberdades daqueles que são alojados (impedindo os despejos 

forçados como forma de actuação do poder), oferecendo uma resposta multidimensional na 

luta contra a exclusão, salvaguardando o acesso à educação e ao mercado de trabalho como 

forma de promover o acesso e a mobilidade na Cidade.  

 

O Bairro do Talude Militar aqui analisado, área urbana crítica da periferia da Área 

Metropolitana de Lisboa, considerada “insusceptível de reconversão”, encontra-se num 

enclave urbanístico há 17 anos. Desde 1993, ano de surgimento do PER, apenas 70 famílias 

foram realojadas sendo que outras 193 famílias esperam por um desfecho que tarda em 

acontecer. A incerteza da permanência deixa todos em suspenso. O Bairro é marcado por 

vários condicionantes a nível do PDM vigente, sendo referido como um “castelo de areia” 

pelo Serviço Municipal da Protecção Civil, dado o equilíbrio precário do solo onde as casas 

assentam. A própria configuração do Bairro, torna-o isolado do território circundante, fazendo 

com que as suas fragilidades fiquem longe da vista do poder decisório. Por constituírem o 

elo final na cadeia das decisões referentes à sua situação, os moradores não só não tiveram 

ainda Direito à Habitação Condigna, como arriscam não ter direito a uma habitação segura. 

Quando a iluminação pública termina onde o Bairro começa, expira também o seu Direito à 

Cidade.  

 

O Censo de 2001 mostra que o número de pessoas a viver em barracas diminuiu, contudo 

ainda falamos de cerca de 23 335 pessoas a habitar em 6 818 barracas. (Fonseca et al; 2002: 

35) Na Europa, e apesar da recente tendência para legislar e formatar tudo, (re)forçando 

mecanismos na adopção de políticas comuns a nível comunitário, a UE não tem estabilizada 

uma política de habitação única. Como se poderá então tornar o direito à habitação uma 

realidade comum a todos os estados membros? O Comité Económico e Social Europeu 

(CESE) pretende que seja proposto ao nível europeu uma série de objectivos comuns sobre 
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o acesso à habitação e normas da qualidade das habitações, definindo o conceito de 

alojamento digno. Lastima-se que nem todos os estados membros da UE tenham este 

direito fundamental contemplado na sua Constituição. Com mínimos assim tão baixos, e 

dada a recente conjectura económica (choques petrolíferos, liberalizações, globalização) 

espera-se que a tendência recente para diminuir o orçamento público, não afaste dos seus 

compromissos sociais, os Estados que têm no direito à habitação um direito consagrado, tal 

como Portugal. O alojamento tem que ser visto como factor-chave indispensável para a  

coesão social. 

 

DO PROBLEMA QUANTITATIVO ÀS DÚVIDAS QUALITATIVAS  

 

Se bem que para a maioria dos países europeus a necessidade de alojamento deixou de ser 

o problema quantitativo (CET/ISCTE, 2008), subsistem carências habitacionais, embora estas 

se verifiquem de outra forma. A  proliferação dos chamados “bairros clandestinos”, 

fenómeno significativo das áreas peri-urbanas, surgiu num contexto onde a oferta de 

alojamento era claramente deficitária. Ultrapassando a situação de défice, Portugal encontra-

se agora numa situação de excedente, muito devido ao surto construtivo dos últimos 30 

anos, possuindo o segundo maior rácio de habitação por agregado familiar da União 

Europeia, em 5 milhões de alojamentos clássicos há meio milhão por ocupar, revelando um 

claro desajuste ente a potencial oferta e a procura. Paradoxal é então a subsistência de 

bairros precários, fruto de acções espontâneas de populações com necessidades a nível 

habitacional. É deste equilíbrio delicado entre os alojamentos vazios, a falta de alojamento 

para alguns grupos excluídos do direito à habitação, o mercado (estagnado) do arrendamento 

e a crescente dificuldade em obter um crédito bancário, que surgirão a reflexões actuais 

sobre reabilitação urbana e realojamento.  

 

A análise critica das politicas de habitação apresentada pelo PEH aponta para a extinção dos 

bairros sociais, integrando aqueles que necessitam de uma habitação condigna na 

continuidade urbana consolidada, em fogos arrendados ou reabilitados. Será o fim dos 

bairros sociais? Os moradores do Talude Militar falam a uma só voz: se depender deles, o 

realojamento em bairros sociais (em especial a problemática Quinta da Fonte), nunca fará 
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parte da solução do problema. Os seus medos assentam na criação de uma imagem 

negativa e estigmatizante para aqueles que lá vivem, criada pelos outros. Só depois do 

estigma da concentração de pobreza e da convergência de falta de oportunidades, falam em 

“mau ambiente”, insegurança, preço da renda ou desadequação das casas às suas 

necessidades.  No entanto, o realojamento disperso em alojamentos vagos do concelho de 

Loures parece agradar a poucos pois afinal este bairro, como tantos outros bairros de 

génese ilegal,  vive e sobrevive do sentido de comunidade e do espaço enquanto lugar 

praticado (CERTEAU, 2008). Ou seja, o seu valor está nas relações estabelecidas, nas 

vivências comuns, no espírito de entreajuda, intangibilidades impossíveis de reproduzir com 

tijolos e argamassa.  

 

POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL OU POLÍTICA SOCIAL DE HABITAÇÃO?  

 

Entende-se portanto que os novos paradigmas que regem a condição urbana hoje justificam 

uma abordagem diferente ao conceito de realojamento. As políticas habitacionais mais 

recentes aspiram a ser tendencialmente inclusivas e procuram mais do que fazer “habitação 

social” ter uma intervenção abrangente, aliando-se a políticas sociais de desenvolvimento 

social urbano. Criaram-se estratégias de intervenção que seguem abordagens mais flexíveis 

e participativas, mas importa sublinhar que iniciativas recentes como a Iniciativa Bairros 

Críticos só se revelarão úteis se poderem ser replicados aos restantes bairros críticos no 

resto do pais que aguardam por uma intervenção pública.  

 

Mais importante do que analisar o sucesso destas politicas, será analisar o seu êxito em 

tempo útil. O tempo de espera é parte integrante da equação do realojamento. Tornando-se 

demasiado longo corre-se o risco de desmobilizar todos os actores intervenientes no 

processo. Apesar dos moradores do Bairro do Talude Militar estarem organizados numa 

Associação de Moradores activa, que promove encontros entre entidades públicas e 

organizações não governamentais, muitos dos moradores começam a desligar-se. Soma-se 

ainda o desconhecimento sobre os programas vigentes (uma esmagadora maioria em 2007 

desconhecia o programa PER Famílias) e uma falta de interacção entre técnicos e moradores 
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que não produz esclarecimentos eficazes, e impedem a capacitação dos habitantes na 

reivindicação dos seus direitos.  

 

O concelho de Loures tem hoje ainda cerca de 73 mil habitantes a viver em habitações 

“clandestinas”, representando cerca de 37% da população residente no concelho 

(DOMINGUES, 2005), o que ilustra a dimensão do problema e o tanto que falta fazer. 

 

A PERIFERIA COMO “FRUTO DE MILHARES DE DECISÕES ISOLADAS”  

 

Em Portugal, factores como o processo de descolonização e consequente retorno a Portugal 

de milhares de famílias, ou o processo de esvaziamento do interior do país iniciado a partir 

dos anos 50, ampliaram as áreas metropolitanas traduzindo-se quase sempre em periferias 

desprovidas de planos geradores, com défice de equipamentos e de espaços públicos, 

geralmente sub-infraestruturadas. Este é o cenário mais frequente e com o qual a lei das 

AUGI tem que trabalhar.  

 

Lidar com a periferia , adicionada, fragmentada, “fruto de milhares de decisões isoladas” 

como descreve Álvaro Domingues (1994: 6) é instrumentar a tensão existente entre o 

modelo (perfeito e pensado) e a realidade (caótica e espontânea). Mais importante que 

enumerar os factores que originaram o fenómeno clandestino, já largamente estudados, 

entre outros referem-se os contributos de Isabel Guerra (1996) ou Jorge Gaspar (1989), 

interessa perceber a ligação do processo de crescimento das periferias da AML e dos 

modos de vida da população que ali reside.  

 

No Bairro do Talude Militar o modelo de habitat escolhido, a pequena moradia com quintal 

não só foi a resposta encontrada para solucionar o problema habitacional, como também o 

modo de manter laços com os modos de vida que esta população tinha em Cabo Verde, país 

de origem da maioria dos moradores. As hortas urbanas, assumem igualmente um papel 

preponderante na criação de paralelismos entre o país de origem e o país de acolhimento. 

Qualquer que seja a proposta de realojamento, deverá ter-se em conta esta diversidade, 

adequando-a à multiplicidade de escolhas que estes indivíduos querem fazer.  
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Apesar do Bairro ser monitorizado pelo município desde 1993 de modo a impedir o seu 

crescimento, é certo que os moradores continuaram a aumentar as suas casas e anexos e 

que durante este longo período outras construções surgiram. A falta de resposta relativa ao 

realojamento obriga-os a improvisar. A capacidade evolutiva dos fogos, adaptando o espaço,  

não surge como provocação mas como necessidade. Paradoxalmente, investimentos 

considerados “de luxo”, como rebocar e pintar a casa exteriormente, são vistos como 

inúteis, dada a ameaça da saída. Podemos concluir que a construção informal não é um 

fenómeno datado do século passado, falácia aceite por uma larga maioria, ela continua 

presente não só no caso pontual dos bairros precários que o PER ainda não conseguiu 

solucionar, mas também noutros fenómenos que surgem de raiz.  

 

COMO SOBREVIVER À BUROCRACIA E ENVOLVER OS CIDADÃOS?  

 

A população residente no Talude é de fácil mobilização: incentivados pela hipótese de 

resolução do seu problema ou tão somente interessados em ficar mais esclarecidos, os 

moradores responderam sem excepção aos apelos feitos para participarem neste ensaio de 

investigação. Mais do que uma observação directa, procurou-se  uma observação 

participante, de modo a recolher informação que fosse para além das estatísticas  e 

inquéritos. Só assim se poderá conhecer as pessoas para quem se desenha,  não só o 

projecto de uma casa, mas também um projecto de (nova) vida.  

 

Constatámos que a  incerteza afecta todos os moradores, desde as crianças aos jovens e 

aos adultos. Percebemos também que os moradores querem ter uma voz activa em todo o 

processo, preterindo soluções que crêem não resolver e pelo contrário até agravar, a sua 

situação habitacional.   

 

Metade dos inquiridos aspira a ser realojado próximo do local onde vive, mantendo as 

relações sociais e os modos de vida adquiridos ao longo de uma permanência de mais de 30 

anos. Outros, não se importariam de viver noutras freguesias, afastando sempre os 
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realojamento nos chamados “bairros problemáticos” do concelho, por acreditarem que 

estes espaços são potencializadores da exclusão. 

 

Sem vislumbre do desfecho relativo ao realojamento da população do bairro do Talude 

Militar, e com base na informação reunida, acreditamos ter contribuído para o início de uma 

estratégia que visa assistir os moradores do Bairro a sistematizar as suas aspirações à 

habitação condigna a que se refere o Artigo 65, em espaços qualificados, isto é “espaços 

favoráveis à felicidade” (LEFÈBVRE, 2001). 
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 GUIÃO DE INQUÉRITO PARA TRABALHO DE CAMPO  
NO BAIRRO DO TALUDE MILITAR_ 
 
 
 1.  IDENTIFICAÇÃO_  
 
a) Código do pesquisador (   ) 
 
b) Localidade da entrevista: Bairro do Talude 

 
 

 2. PERFIL SOCIOECONÓMICO_ 
 
a) Sexo: (1) Masculino   (2) Feminino 
 
b) Idade:  
(1) 16 aos 21 anos  (5) 40 aos 45 anos              (9) 61 aos 65 
(2) 22 aos 27 anos  (6) 46 aos 50 anos              (10) 66 aos 70 anos 
(3) 28 aos 33 anos  (7) 51 aos 55 anos               (11) acima de 71 anos  
(4) 34 aos 39 anos ( 8) 56 aos 60 anos 
 
b) Grau de escolaridade: 
(1) sabe assinar o nome  (5) nível médio (incompleto) Outra categoria: 
(2) sabe ler e escrever  (6) nível médio (completo) 
(3) 1º ciclo (completo)  (7) nível superior (incompleto) 
(4) 1º ciclo (incompleto)  (8) nível superior (completo) 
    (9) pós-graduação 
c) Ocupação: 
(1) estudante   (5) trabalho temporário  
(2) desempregado   (6) reformado / pensionista 
(3) trabalho formal   (7) doméstico 
(4) trabalho informal   (8) outros:__________ 
 
d) Qual o rendimento familiar aproximadamente? 
 
(1) de �€ 200,00 até 450, 00   (5) de �€ 1200,00 até 1500,00 
(2) de �€ 450, 00 até 600, 00   (6) acima de �€ 1500,00  
(3) de �€ 600,00 até  900,00  (99) não respondeu / não sabe 
(4) de �€ 900,00 até 1200,00  
 
 

 
 

 
 
 3. MOBILIDADE_ 
 
a) É morador / moradora do Bairro? 
 
(1) Sim  Há quanto tempo? ____________________________  
(2) Não  Local de moradia: _____________________________ 
 
b) Qual o seu local de nascimento? 

 
(1) Cabo Verde   Qual Localidade e Ilha?___________  
(2) Portugal    
(3) Outros  
 Localidade?________________________________________________  
 
c) Possui dupla nacionalidade? 
 
(1) Sim   Qual? 
(2) Não  
 
d) Há quanto tempo reside em Lisboa?______________________________________ 
 
e) Já residiu noutras localidades antes de viver neste Bairro? 
 
(1) Sim   
 Onde?___________________________________________________ 
(2) Não 
 
f) Quando vivia em Cabo Verde, morava no campo? 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
g) Já viveu na Cidade da Praia? 
 
(1) Sim    Local:_____________________________________ 
(2) Não  
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 4. AVALIAÇÃO CIDADE_  
 
h) Na sua opinião, qual é o principal problema da sua cidade? (espontânea) 
 
(1) assistência social  (6) planeamento urbano  (11) transporte 
(2) educação   (7) saneamento   (12) turismo 
(3) emprego/trabalho (8) saúde   (13) habitação 
(4) infra-estrutura  (9) segurança   
(5) meio ambiente  (10) trânsito 

(99) não sabe / não respondeu 
 
 
i) Na sua opinião, o que é o melhor da sua cidade? (espontânea) 
 
(1) assistência social  (6) planeamento urbano  (11) transporte 
(2) educação   (7) saneamento   (12) turismo 
(3) emprego/trabalho (8) saúde   (13) habitação 
(4) infra-estrutura  (9) segurança   
(5) meio ambiente  (10) trânsito 

(99) não sabe / não respondeu 
 
j) Se pudesse escolher, em que zona de Lisboa gostaria de viver? (espontânea) 
 
 

 
 5. AVALIAÇÃO DO BAIRRO_ 
 
k) Na sua opinião, qual é o principal problema do bairro? (espontânea) 
 
(1) assistência social  (6) planeamento urbano  (11) transporte 
(2) educação   (7) saneamento   (12) turismo 
(3) emprego/trabalho (8) saúde   (13) habitação 
(4) infra-estrutura  (9) segurança   
(5) meio ambiente  (10) trânsito 

(99) não sabe / não respondeu 
         
l) Na sua opinião, o que é o melhor no seu bairro? (espontânea) 
 
(1) assistência social  (6) planeamento urbano  (11) transporte 
(2) educação   (7) saneamento   (12) turismo 

(3) emprego/trabalho (8) saúde   (13) habitação 
(4) infra-estrutura  (9) segurança   
(5) meio ambiente  (10) trânsito 

(99) não sabe / não respondeu 
 

 
 6. AVALIAÇÃO DA HABITAÇÃO_ 
 
m) Qual o regime de ocupação da sua habitação? 
 
 (1) Arrendada   
 (2) subarrendada   
 (3) Própria   
 (4) Emprestada 
 (5) Outra  Qual?__________ 
 
n) Construiu a própria casa? 
 
(1) Sim   (2) Não 
 
o) Que materiais utilizou na construção da casa? 
 
(1) areia   (3) tijolo  
(2) cimento  (4) betão  
(3) pedra brita  (5) Outros. Quais?  
(99) não respondeu/não sabe 
 
p) Qual é a área do terreno da sua casa? (m2) ______________________________ 
 
(99) não sabe / não respondeu  
 
q) Qual é o tamanho da casa? (m2) ________________________________________ 
 
(99) não sabe / não respondeu 
 
r) Após a construção da casa, teve que fazer reformas ou reconstruir alguma parte? 
 
(1) Sim    Quais?____________________ 
(2) Não  
 
s) Quanto tempo levou para construir e terminar a casa? _________________________ 
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t) Está inscrito no Programa Especial de Realojamento (PER)?  
 
(1) Sim    (2) Não  
 
 
u) Já participou em alguma reunião com a Câmara Municipal sobre o assunto? 
 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
v) Onde gostaria de ser realojado? (espontânea)  
 
(1) Aqui próximo à minha casa    
(2) Num lugar semelhante à Quinta da Fonte   
(3) Num lugar semelhante à Quinta das Mós  
(4) Num lugar diferente do que a Câmara tem para oferecer 
(5) Outro_________________________________________ 
99) não sabe / não respondeu  
 
 
w) Cultiva hortas? 
 
(1) Sim   (2) Não  
 
(Caso a resposta for não, seguir com as próximas duas questões) 
 
x) Mas gostaria de cultivar hortas? 
 
(1) Sim   (2) Não  
 
y) O quê o / a impediu de cultivar hortas?______________________________________ 
 
(Caso a resposta foi sim, prosseguir para a próxima etapa) 
 

 
 
 7 .AVALIAÇÃO DAS HORTAS_ 
 
1) Possui mais do que uma horta cultivada? 
 
(1) Sim    Quantas e onde ficam? ________________________ 
(2) Não    

 
2) As outras hortas estão no bairro ou em outras zonas? 
 
(1) Sim, todas são cultivadas no bairro 
(2) Não, em outras zonas   
 Quais?_______________________________ 
 
3) Qual é o tamanho do terreno da horta (m2) ? ________________________________ 
 
4) Qual é o tamanho da área cultivada (m2) ?___________________________________ 
 
5) Quantas pessoas trabalham na horta? 
 
(1) Somente eu trabalho na horta (5) de 8 a 10 pessoas 
(2) de 2 a 4 pessoas   (6) mais de 10 pessoas 
(3) de 4 a 6 pessoas  
(4) de 6 a 8 pessoas  
 
6) Quem costuma trabalhar nas hortas? 
 
(1) agregados familiares    
(2) amigos   
(3) mão de obra contratada 
(4) amigos que vivem em outras zonas   
(5) parentes que vivem em outras zonas 
(6) Outros     Quais?________________ 
 

 
7) Qual a idade? 
 
(1) 16 aos 21 anos (5) 40 aos 45 anos (9) 61 aos 65 
(2) 22 aos 27 anos (6) 46 aos 50 anos (10) 66 aos 70 anos 
(3) 28 aos 33 anos (7) 51 aos 55 anos (11) acima de 71 anos  
(4) 34 aos 39 anos (8) 56 aos 60 anos 
 
8) Já contratou mão de obra extra para trabalhar na horta? 
 
(1) Sim    Quanto costuma pagar? ______________ 
(2) Não  
 
9) Os filhos ou familiares demonstram interesse pela horta? 
 
(1) Sim    (2) Não   (99) não sabe/não respondeu 
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10) Qual o membro da família que frequenta mais a horta? ___________________ 
 
11) Como é dividido o trabalho na horta entre as pessoas que nela trabalham? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
12) Quem faz as sementeiras? 
 
(1) os homens   (2) as mulheres  (3) Ambos 
   (4) Outra categoria  ________________________________ 
 
13) Quem prepara a terra e faz a monda? 
 
(1) os homens   (2) as mulheres  (3) Ambos 
(4) Outra categoria ______________________________________________________________ 
 
 
14) Quem participa na colheita? 
 
(1) os homens  (2) as mulheres  (3) Ambos 
   (4) Outra categoria ________________________________ 
 
15) Há quanto tempo existe a horta? ________________________________________ 
 
16) O que construiu primeiro no Bairro ; a casa ou a horta? 
 
(1) A casa  (3) A casa e a horta, simultaneamente   
(2) A horta  (4) Fiz a casa e logo depois a horta   
 
17) Já teve ou trabalhou numa horta anteriormente? 
 
(1) Sim     
(2) Não  
 
18) Onde aprendeu a trabalhar a horta? 
 
(1) No campo, em Cabo Verde  (4) no próprio bairro com patrícios  
(2) Em Portugal    (5) no próprio bairro com a população portuguesa 
(3) no próprio Bairro 
(6) Outros  
 

19) Já trocou algum conhecimento ou informação sobre hortas: como preparar a 
terra, técnicas de cultivo, etc., com a população portuguesa? 
 
(1) Sim   
 Quais?____________________________________________________  
(2) Não  
 
 
 
20) Gostaria de fazer algum curso de capacitação para o manuseio das hortas? 
 
(1) Sim    Sobre o quê? 
(2) Não  
 
21) Acha que há diferenças entre as hortas cultivadas pela população cabo-
verdiana e as hortas cultivadas pela população portuguesa? 
 
(1) Sim   Quais? 
(2) Não 
(3) Não sabe / não respondeu 
 
22) Quantas horas por semana trabalha nas hortas? 
 
(1) Só trabalho aos fins de semana  (4) Entre 3 a 5 horas por dia 
(2) Trabalho todos os dias   (5) 8 horas por dia 
(3) Sempre que posso estou nas hortas (99) não sabe / não respondeu  
 
23) Quais as vantagens a horta tem para si? (espontânea) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
24) O que pensa e/ou sente quando está na horta? (espontânea)  
 
_______________________________________________________________________ 
 
25) Possui algum melhoramento ou instalação de serviço para a horta (Ex. Pequena 
casa para guardar ferramentas, carrinha, barraca, estufa)  
 
(1) Uma pequena construção para armazenar ferramentas e produtos para a horta 
(2) Uma carrinha para transportar a produção  
(3) Uma estufa 
(4) Uma pequena construção que serve como dormitório quando estou nas hortas 
(5) Não   
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26) A horta possui tratamento de esgoto / saneamento?  
 
(1) Sim    (2) Não  
 
27) Utiliza rede eléctrica pública para o cultivo da horta? 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
 
28) Usa água da rede pública ou outra para a horta? 
 
(1) Sim    (3) Outra, qual? 
(2) Não  
 
29) Já fez alguma analise da água usada? 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
30) Saberia dizer quanto gasta de água por mês nas hortas (Volume e valor)? 
 
(1) Sim   Quanto? 
(2) Não     (3) não sabe/ não respondeu 
 
31) Usa água para lavar os alimentos após a colheita?  
 
(1) Sim    (2) Não  
 
32) Onde costuma lavá-los? 
 
(1) tanque   (2) bidon  (3) directo na torneira  
(4) outros   Qual? ________________________ 
 
33) Costuma reutilizar essa água? 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
34) Faz adubação nos canteiros? 
 
(1) Sim    Quando?   
(2) Não  
 

35) O que utiliza como adubo? 
____________________________________________________________ 
 
36) Já fez compostagem? 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
37) Há ocorrência de doenças, pragas e insectos na horta? 
 
(1) Sim    Quais? 
(2) Não  
(3) Não sabe / não respondeu 
 
38) Como faz a irrigação das hortas? 
 
(1) captação da água das chuvas 
(2) utiliza a mangueira, ligada à rede pública de abastecimento de água 
(3) utiliza a mangueira, ligada à própria casa 
(4) transporta a água da casa para a horta em bidons 
(5) Outros _____________________________________________________________________ 
 
39) O que costuma usar para controlar as pragas e insectos?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
40) Usa alguma roupa, máscara ou equipamento de segurança individual quando 
aplica algum defensivo? 
 
(1) Sim    (2) Não  
 
41) Como controla as plantas daninhas (matos) na horta? 
 
(1) usa enxada   (2) usa produto químico  (3) não utiliza nenhum meio  
 
42) Integra algum tipo de associação ou cooperativa? 
    
(1) Sim, integro uma associação informal    
(2) Não  
(3) Outras. ____________________________________________________________________ 
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43) Como teve acesso ao terreno para as hortas? 
 
(1) Escolhi o terreno próximo à residência, quando a casa foi construída 
(2) Escolhi um terreno que estava desocupado, com mato, próximo à casa 
(3) Escolhi um terreno que estava desocupado, com mato, afastado à casa 
(4) Encontrei uma horta que estava abandonada e comecei a utilizá-la 
(5) O terreno é emprestado de um parente que está em outro pais 
(6) O terreno é emprestado de um / uma amiga que vive em outra zona 
(7) O terreno é arrendado 
(8) O terreno da horta era dos meus pais que já não vivem cá / ou faleceram 
(9) Escolhi um terreno com outras / outros moradores e partilhamos o espaço 
(10) Outras. 
____________________________________________________________________________ 
(99) Não sabe / não respondeu 
 
 
44) Existem regras próprias para as hortas no bairro? 
 
(1) Sim    Quais? ____________________________________________ 
(2) Não  
(99) Não sabe / não respondeu 
 
45) O que cultiva? 
 
(1) Ervilhas 
(2) Favas 
(3) Feijões   De que tipos?_____________________ 
(4) Batatas 
(5) Cebola e Alhos   
(6) Cana de Açúcar 
(7) Flores 
(8) Ervas medicinais  
(9) Árvores Frutíferas Quais?__________________________ 
(9) Outros___________________________________________________________________ 
 
46) Qual o volume mensal da produção? _____________________________________ 
 
47) Qual o destino da produção ? 
 
(1) Vende a produção     
(2) É para consumo próprio / da família  
(3) Venda e consumo próprio   
(4) Nenhuma das alternativas pois não obtém bons resultados  

48) Qual o rendimento mensal com os produtos vendidos? (Caso a resposta for 1 
ou 3)  
_______________________________________________________________________________ 
 
49) Onde costuma comercializá-los? 
 
(1) No próprio bairro   (4) Vendo apenas para conhecidos e parentes  
(2) Noutras zonas da cidade para patrícios  (5) mercado local     
(3) distribuidor de alimentos  (6) Não comercializa / Não vende  
    (7) Outros_________________________________ 
 
50) Depois da colheita os resultados chegam à mesa? 
 
(1) Sim, quase 100% da produção 
(2) Somente metade da produção  
(3)  Muito pouco 
(4)  Nã 
 
51) Saberia dizer quanto, aproximadamente, consegue poupar no mercado 
mensalmente, tendo a produção da horta?  
 
(1) Sim   Quanto? _______________________________________________ 
(2) Não sabe / não respondeu  
 
52) O que costuma preparar ? 
 

 
53) Costuma investir recursos do vosso rendimento na horta?  
 
(1) Sim.  Quanto por mês? 
(2) Não  
(3) Não sabe / não respondeu 
 
54) Onde adquire as mudas de hortaliças? 
 
(1) Tem produção própria  
(2) Com outras pessoas que possuem hortas no bairro  
(3) Compra em mercados locais especializados  
(4) Troca mudas com outras pessoas do bairro 
(5) Troca mudas com pessoas que possuem hortas de outras zonas 
(6) Outros, Quais? 
_______________________________________________________________________ 
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55) Onde adquire as sementes de grãos?  
_______________________________________________________________________	  
 
56) Costuma trocar sementes com outras pessoas que fazem hortas? 
 
(1) Sim, troco com pessoas do próprio bairro      
(2) Sim, troco com pessoas de outras zonas que também fazem hortas 
(3) Não  
 
57) Qual semente ou planta gostaria de plantar, mas não possui acesso? 
 
(1) __________________________________________________________ 
(99) Não sabe/ não respondeu  
 
 
58) Já cultivou alguma semente ou planta que veio de outro pais? 
 
(1) Sim   Quais e de onde vieram? 
(2) Não  
 
59) Se vivesse em outro lugar, continuaria a trabalhar na horta deste bairro? 
 
(1) Sim  
(2) Não  
(99) Não sabe / não respondeu 
 
 
60) Se houver condições gostaria de cultivar hortas no local onde irá viver? 
 
(1) Sim  
(2) Não  
(99) Não sabe / não respondeu 
 
61) Gostaria de permanecer no bairro?  
 
(1) Sim    Por que? 
(2) Não  
 
62) Se houver um realojamento forçado (não correspondente às expectativas) 
tentaria manter as hortas no bairro ou procuraria uma zona mais próxima à vossa 
residência?  
 

(1) Sim, tentaria manter as hortas no bairro   
(2) Não, procuraria cultivar hortas numa zona mais próxima à residência 
(3) Tentaria cultivar onde encontrasse um terreno disponível, independente do local  
(99) Não sabe / não respondeu 
 
63) Quais condições gostaria de melhorar em relação a situação das hortas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
64) Face uma proposta de organização comunitária para as hortas, onde todos 
pudessem compartilhar uma área de hortas comum, iria aderir à iniciativa? 
 
(1) Sim, teria interesse de participar de uma iniciativa comunitária.  
(2) Não teria interesse pois gostaria de ter horta particular, de uso individual. 
(99) Não sabe / não respondeu 
 
 
 
65) Considera que há conflitos no bairro por causa dos terrenos das hortas? 
 
(1) Sim     (2) Não 
 
 
66) Considera que há pessoas que gostariam de cultivar hortas, mas não 
conseguem terrenos ? 
 
(1) Sim      (2) Não  
 
 
 
 
 

 
NOTAS  
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 WORSHOP ADULTOS _ IMAGENS APRESENTADAS PARA DISCUSSÃO_  
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 WORSHOP ADULTOS _ GUIÃO DE QUESTIONÁRIO  

SOBRE A CASA ACTUAL/ CASA NOVA 

 
 CASA ONDE VIVE AGORA_  

1. QUANTAS PESSOAS VIVEM EM SUA CASA? 

2. QUANTAS DIVISÕES TÊM A SUA CASA? 

•  SALA 

• QUARTO 

• COZINHA 

• CASA DE BANHO 

• CORREDOR  

• DISPENSA 

• GARAGEM 

• DISPENSA 

• SITIO PARA ARRUMOS 

• QUINTAL 

• HORTA 

• OUTROS  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

3. VIVE NO BAIRRO HÁ QUANTOS ANOS?  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. A CASA ONDE VIVE AGORA É 

•  A SUA CASA 

• DA SUA FAMÍLIA 

• EMPRESTADA 

• ARRENDADA 

• OUTRA SITUAÇÃO 

5. CONSTRUIU A SUA CASA?  

• SIM 

• NÃO 

 
 CASA NOVA_  

ALUGAR À CÂMARA 

OU COMPRAR A NOVA CASA 

 

6. SE PUDESSE ESCOLHER, A CASA NOVA TERIA: 

 

•  SALA 

• QUARTO 

• COZINHA 

• CASA DE BANHO 

• CORREDOR  

• DISPENSA 

• GARAGEM 

• DISPENSA 

• SITIO PARA ARRUMOS 

• QUINTAL 

• HORTA 

• OUTROS  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

7. PONHA UMA CRUZ NO QUE PREFERE: 

• QUINTAL SÓ PARA SI 

• JARDIM PARA TODOS 

 

• QUERO MANTER A HORTA 

• NÃO QUERO MANTER A HORTA 
 

• PRECISO DE UMA GARAGEM 

• NÃO PRECISO DE GARAGEM 
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 REPORTAGEM FOTOGRÁFICA RELAIZADA POR 8 JOVENS  DO TALUDE MILITAR_  
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 GUIÃO DE ENTREVISTA PARA FAMÍLIAS REALOJADAS_  

 

 

1. ORIGEM  

• País de origem e percurso da imigração 

• Chegada a Portugal (acolhimento, inserção na sociedade, 

rede de trabalho) 

 

2. PERCURSO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO 

• Educação 

• Percurso profissional  

• Trabalho actual   

• O que faz o seu/sua marido/mulher? 

 

3. FAMÍLIA 

• Constituição do agregado familiar 

• Educação dos filhos 

• Vivência no Talude (como/quando cresceram os filhos no 

Talude) 

 

4. PRÉ-REALOJAMENTO 

• Como chegou ao Talude /  Experiências residenciais 

anteriores 

• Construiu a sua casa? Como? Teve ajuda? 

• Como decorreu o seu realojamento? processo de 

realojamento  

• Com quem contactaram e como se processou  

• Como encontrou a casa? Teve ajuda?  

 

 

 

 

 

 

5. PÓS-REALOJAMENTO 

• Adaptação à nova casa e inserção,  

• relação com vizinhos  

• relação com bairro/rua. 

• Condições da nova casa  

• Responsabilidades da nova casa  

• Comparação da situação habitacional anterior e da actual 

situação. 

• Realização de obras/reparações e manutenção da casa. 

• O passado (família, amigos), o que perdeu e o que ganhou. 

 

6. EXPECTATIVAS PARA O FUTURO (casa e futuro profissional) 
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