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RESUMO 
 

O estudo desenvolvido pretende explorar várias escalas na abordagem do tema da cidade informal, desde 

as suas características gerais ao caso específico do centro histórico de Porto Príncipe, onde será desenvolvida 

uma caracterização e análise da realidade informal da capital do Haiti, explorando a escala da cidade, do bairro 

e do espaço habitacional. 

À escala da cidade o objectivo é compreender a evolução dos territórios informais, a dimensão que 

actualmente adquiriram e a sua função no limite entre formal e informal. À escala do bairro, é elaborado um 

levantamento de alguns casos de territórios informais, definindo as principais características destas áreas, 

principalmente da estrutura urbana e construção informal (escala da habitação) e das dinâmicas sociais criadas 

pelo mesmo ambiente urbano, na relação entre comunidade e dicotomia público e privado. 

Consequentemente, estes parâmetros são reflectidos para o projecto proposto, no centro histórico de Porto 

Príncipe, que está inserido numa malha ortogonal e bastante formal, onde o interior dos quarteirões é ocupado 

por bolsas de habitação informal, desiquilibrando o sistema urbano. Consciente da problemática deste 

fenómeno, o presente projecto final de mestrado pretende apresentar uma proposta de regeneração do território 

urbano, através de um quarteirão tipo, com funções estruturais e que funcione tanto como objecto agregador 

como dinâmico, inserido nos quarteirões que demonstram um estado avançado de ocupação informal. 

 

 

Palavras-chave: Cidade Informal / Haiti / Porto Príncipe / Territórios Informais / Regeneração Urbana  



 

 

 

Dissertation’s Title: Houses For a Little Planet: Urban Regeneration of the (In)Formal City – The Historic 

Center of Port-au-Prince / Haiti 

André Freitas Logrado de Figueiredo 

Master: Architecture Specialization in Urban Management 

Dezembro, 2011 

 

ABSTRACT 

 

The developed study pretend to explore various scales on the approach of the theme of the informal city, 

since his general characteristics to the specific case of the historic center of Port-au-Prince, where will be 

developed a characterization and an analyze of the informal reality of the capital of Haiti, exploring the scale of 

the city, neighborhood and the living space. 

At the scale of the city the objective is to comprehend the evolution of the informal territories, the dimension 

they acquired and their function in the limit between formal and informal. At the scale of the neighborhood, it’s 

elaborated a study of some cases of informal territories, defining the main characteristics of these areas, mainly 

the urban structure and the informal construction (housing scale) and the social dynamics created by the same 

urban environment, the relation between community and the dichotomy public and private. 

Consequently, these parameters are reflected for the proposed project, in the historic center of Port-au-

Prince, which is inserted in an orthogonal, and quite formal, urban grid, where the interior of the blocks are 

occupied by informal houses, unbalancing the urban system. Aware by the problematic of this phenomenon, this 

project intends to present a regeneration proposal of the urban territory, through a block model, with structural 

functions that act as an aggregator and dynamic object, inserted in the blocks that show an advanced state of 

informal settlements.  
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Introdução 
 

O tema do presente trabalho pretende reflectir sobre a cidade informal, a problemática da alta densidade 

populacional, a consequente formação de territórios informais e os modos de habitar que estes produzem, 

essenciais para a sobrevivência dos seus habitantes. 

De acordo com o tema, o caso de Porto Príncipe foi escolhido como a área de intervenção devido às suas 

recentes características. Os factos que levaram a esta escolha estão ligados com os parâmetros do tema do 

trabalho, o crescimento exponencial e contínuo da densidade urbana, motivado pelo êxodo rural, 

desenvolveram, principalmente a partir de 1950, uma mancha contínua de territórios informais permitida pela 

ausência de uma política urbana. No presente, a percentagem de habitações informais é cerca de 70% em todo 

o território de Porto Príncipe, o que revela o estado avançado dos territórios informais face ao espaço urbano 

pensado e planeado. Os contínuos desastres naturais que assolam o Haiti de anos em anos são suficientes para 

provocar danos muito graves, ainda para mais quando não existe planeamento programado e as construções 

são precárias. É extremamente necessário que se actue no território de Porto Príncipe, e se produzam estudos e 

projectos que consigam encaminhar a cidade no sentido do planeamento urbano, revitalizando a vida urbana, 

social e económica. 

Os principais objectivos definidos para o trabalho são a reflexão do limite entre cidade formal e informal, a 

compreensão da realidade informal de Porto Príncipe para, de tal forma, intervir no seu centro histórico e 

regenerar a sua estrutura urbana, através de um elemento agregador e fluxível, o quarteirão, sem descartar, mas 

sim, potenciar o modo de habitar e vivência dos seus habitantes, devolvendo o equilíbrio urbano à cidade. 

A metodologia de trabalho cingiu-se bastante em conceitos e análises teóricas de vários autores, tanto na 

dimensão da cidade formal e informal como, no caso específico do Haiti e da cidade de Porto Príncipe. No caso 

de Porto Príncipe, sem o reconhecimento da área de estudo, foi necessário a analise através de meios, como 

mapas, fotografias e filmes, em conjunto com bases teóricas de análise e descrição da cidade. Para a parte 

projectual, para além da informação recolhida acerca da estrutura urbana e o modo de habitar singular dos seus 

habitantes, recorreu-se à análise de projectos de referência que pudessem contribuir e permitir, para o presente 

estudo, uma visão e compreensão abrangente do espaço construído com base em estruturas modulares e 

evolutivas. 

A divisão do relatório compõe-se em três capítulos que progridem do enquadramento temático até ao caso 

particular do projecto de tese. Com o primeiro capítulo pretende-se o enquandramento conceptual da cidade 

formal e informal, tal como, a introdução da realidade informal do caso de estudo. O segundo capítulo aborda a 

caracterização geral do Haiti e em particular a de Porto Príncipe, que é motivo ainda de uma análise mais 

profunda. O relatório finaliza com a aplicação dos conhecimentos, referências e intenções e a descrição do 

desenvolvimento do projecto posteriormente à análise dos projectos de referência e da elaboração do programa 

estratégico do projecto final. 
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Introduction 
 

The theme of this work intend to reflect about informal city, the problematic of high population density, the 

consequent formation of informal territories and the ways of inhabiting which they produce, essential for the 

survival of the inhabitants. 

According to the theme, the case of Port-au-Prince was chosen as the intervention area due to his recent 

characteristics. The facts that led to this choice are connected with the parameters of the theme of the work, the 

exponential and continuous growth of the urban density, motivated by the rural exodus, developed, mainly since 

1950, a continuous blur of informal territories allowed by the absence of an urban politic. Today, the percentage 

of informal houses is around 70% in all territory of Port-au-Prince, it reveals the advanced state of the informal 

territories against the planned and thought urban space. The continuous natural disasters that ravage Haiti year 

by year are enough to cause very serious damages, even more when doesn’t exist programmed planning and the 

constructions are precarious. It’s extremely necessary to act in the territory of Port-au-Prince, and to produce 

studies and projects that can put the city in the way of urban planning, revitalizing urban life, social and economic. 

The main objectives defined to the work are a reflection of the limit between formal and informal, a 

comprehension of the informal reality of Port-au-Prince to, by that way, intervene in his historic center and 

regenerate the urban structure, through an aggregator and fluxible element, the block, without discarding, but, 

enhancing the way of living of the inhabitants and restoring balance to the urban city. 

The work methodology girded on concepts and theoretical analysis of several authors, thus in the 

dimension of the formal and informal city as in the specific case of Haiti and the city of Port-au-Prince. In the case 

of Port-au-Prince, without the recognition of the larea of study, it was necessary an analyze through means, like 

maps, photography and movies, together with theoretical bases of analyze and descriptions of the city. For the 

projectual part, beyond the collected information about the urban structure and the singular living ways of the 

inhabitants, it was appealed analyzes of reference projects that could contribute and enable, for this study, a 

vision and a comprehension understanding of the constructed space with base in a modulate and evolutionary 

structure. 

The division of the report is made into three chapters that progress from the thematic framework to the 

particular case of the thesis project. With the first chapter it is intended to do a conceptual framework of the 

formal and informal city, such as, an introduction of the informal reality of the study case. The second chapter 

approaches the characterization of Haiti and in particular Port-au-Prince, which is still the reason of a more 

profound analyze. The report ends with the application of the knowledge, references, intentions and the 

description of the project developed after an analyze of the reference projects and the elaboration of the strategic 

program of the final project. 
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I.  A Cidade Formal e Cidade Informal – Enquadramento Conceptual 

 

Resumo 
O primeiro capítulo foca teorias e conceitos, de vários autores, sobre a cidade, com o intuito de abordar e 

apresentar os conceitos de cidade formal e cidade informal, desde o seu crescimento, à evolução e consolidação 

de diferenças. Pretende-se esclarecer as características da cidade formal através de diversos autores, de forma 

a encontrar um caminho para a definição da cidade informal, expondo as consequências que introduziram o seu 

aparecimento e o seu crescimento contínuo, e a relação entre as duas formas de cidade. 

O capítulo finaliza com a articulação deste tema com o caso específico do projecto de tese, o centro 

histórico de Porto Príncipe, elucidando as suas principais características e limite singular entre o formal e o 

informal. 

 

Abstract 
The first chapter leans over theories and concepts, of various authors, about the city and the image of his 

environment, with the intention to approach and present the concepts of formal city and informal city, from their 

growth to their differences. The intention is to clarify the characteristics of the formal city through several authors, 

finding this way a path to the definition of informal city, exposing the consequences that led to his birth and 

continuous growth, and the relation between the two forms of city.  

The chapter ends with the articulation of this theme with the specific case of the thesis project, the historic 

center of Port-au-Prince, elucidating his main characteristics and singular limit between formal and informal. 

 



  

Fig. 1 Crescimento formal de Lisboa. Planta de 1650 antes do terramoto de 1755. Plano Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (1755) 
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I.1  Cidade como Forma Espacio-Temporal 
 

A Cidade, desde os primórdios do seu crescimento, tornou-se num dos fenómenos mais impressionantes 

dos tempos modernos,1 sendo exposta a inúmeros e permanentes estudos sobre a sua definição ou imagem, por 

parte de disciplinas e ciências de vários meios, que pretendem questionar e responder a soluções e problemas 

inerentes à complexidade da vida urbana. 

Inicialmente, desperta alguma curiosidade responder à questão imposta por José Mattoso sobre a 

tendência da humanidade, ao menos a ocidental – tendência aparentemente irresistível –, para a urbanização e 

a consequente evasão do espaço rural.2 Perante esta questão, é necessário procurar algumas respostas ou  

definições que sugiram um padrão. 

Uma das razões que impôs o crescimento da cidade foi a necessidade do homem em obter bens 

essenciais e serviços sem ter que percorrer uma longa distância. Essa necessidade impõe a diversidade de 

produção, e de cidadãos que possam criar produção de bens e serviços, numa relação mútua de troca de 

especializações que o tornam único e indispensável, ainda que, ao mesmo tempo, mais dependente da 

actividade complementar de outros,3 e que não pode ser concretizada no espaço rural, mas apenas na cidade 

onde a aproximação entre cidadãos e produção reforça o conhecimento e a procura de novas especializações, 

que apenas pode ser ambicionada e concretizada na cidade4. A expansão e crescimento da cidade permite em 

toda a sua dimensão o desenvolvimento de novos serviços e o consequente incremento de oferta de trabalho. A 

resposta a este desenvolvimento, e a maior oferta de trabalho, traduz-se no crescimento, e na maior parte das 

vezes, superior que a oferta de trabalho, da procura de trabalho na cidade, e pela circunstância de a própria 

população da cidade ser, em grande medida, oriunda do campo,5 revela-se como uma consequência do 

despovoamento permanente que se tem assistido no espaço rural, espaço esse longe de garantir uma divisão de 

trabalho na ausência de suportes físicos que garantam a contínua e diversa especialização de actividades 

profissionais e uma numerosa população. 

Mas a simples concentração do cidadão não define a cidade, como é óbvio nas críticas de definições de 

cidade pela densidade populacional.6 É fundamental que a cidade proporcione a implementação de uma 

estrutura morfotipológica, que consequentemente irá gerar o espaço urbano nas suas diversas dimensões 

tipológicas. Isto é, as formas físicas que dão corpo à cidade, e permitem a um transeunte deslocar-se na cidade, 

que devido à composição urbana e dos seus elementos morfológicos decompõem-se em diferentes dimensões e  

                                                           
1 WIRTH, Louis, O urbanismo como modo de vida, FORTUNA, Carlos (organizador) Cidade, Cultura e Globalização, Celta Editora 

(1997) , cap. 2, p. 45 
2 MATTOSO, José, Introdução à História Portuguesa: A Cidade e o Poder, Fundação Calouste Gulbenkian, Cidades e História 

(1992), p. 11 
3 SIMMEL, Georg, A Metrópole e a Vida do Espírito, FORTUNA, Carlos (organizador) Cidade, Cultura e Globalização, Celta Editora 

(1997), cap.1, p.31 
4 MALACO, Jonas Tadeu Silva, Dois Ensaios, São Paulo, Alice Foz (2003) 
5 WIRTH, Louis, op. cit., cap. 2, p. 46 
6 WIRTH, Louis, op. cit. 



  

Fig. 2 Malhas Urbanas. 
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escalas7. Esta articulação das formas num suporte geográfico dissemelhante origina diferentes estruturas 

globais, tal como, cidades lineares, radioconcêntricas, ortogonais e radiais.8 É a própria geografia e topografia do 

território que vai definir o desenho urbano, a estrutura global. A geografia é uma ciência que está 

intrinsecamente ligada à forma urbana, e não são independentes uma da outra. A partir da topografia dos 

terrenos, e das suas próprias características, é que o desenho  da cidade vai surgindo, é natural que um terreno 

plano não tenha a mesma forma e desenho urbano que um terreno acidentado por vales e colinas. Neste último, 

os processos a utilizar, não se podem limitar a uma simples malha ortogonal, as características do terreno, os 

altos e baixos, exigem um desenho mais orgânico, um manto que se adapte ao terreno irregular e fragoso. Por 

vezes o desenho pode partir de uma malha ortogonal, mas a adaptação ao terreno irregular consente uma 

transformação para um desenho menos regular, que permita uma deslocação menos exigente ao transeunte. 

Estas especificidades em particular, e a estrutura topográfica no geral, são visíveis nas malhas das cidades. O 

moderno sistema de vias rápidas é um excelente ponto do qual se pode compreender uma estrutura topográfica 

em grande escala.9 

Outros elementos naturais que encontramos nas cidades, como rios, lagos e pulmões verdes, também eles 

são um entrave saudável no processo do desenho urbano e que acabam por ter a mesma função de 

adaptabilidade e moldabilidade da forma urbana, com o desenho a nascer, da própria forma, ou ao longo, dos 

elementos naturais. 

E, contudo, a topografia é, ainda, um elemento importante no reforço dos aspectos urbanos: colinas nítidas 

podem definir regiões, rios e praias constituem limites fortes, cruzamentos podem ser confirmados através da 

localização em pontos-chave no terreno.10 

Na arquitectura, é com estas condições que se revela um processo de criatividade bastante elevado, pelas 

características do terreno ou preexistências. Recordo alguém dizer que nada há de mais difícil do que projectar 

num terreno plano e nu. O processo criativo utiliza sempre, a preexistência como apoio e, elemento e 

condicionador da forma arquitectónica.11 É precisamente este processo que garante, muitas vezes, às cidades, 

características dissemelhantes que a tornam identificáveis, pela sua identidade muito singular. 

Kevin Lynch argumenta também que, actualmente, com a densidade e o desenvolvimento tecnológico, a 

preferência por um terreno topograficamente simples tende a ser cada vez mais reduzida. E que, com as actuais 

características de terreno para construção, as áreas humanizadas12 e os terrenos geológicos naturais não são 

tão diferentes.13 

Permite-nos  entender  que  a  composição  urbana, e os seus elementos morfológicos, não é um processo 

                                                           
7 LAMAS, José, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Fundação Calouste Gulbenkian (2007) 
8 LAMAS, José, op. cit. 
9 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, edições 70 (1999), p. 123 
10 LYNCH, Kevin, op. cit., p. 123 
11 LAMAS, José, op. cit., pp. 63-64 
12 LAMAS, José, op. cit. 
13 LYNCH, Kevin, op. cit. 



  

Fig. 3 Built From Studies, Lionel March. 
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simples com origem numa qualquer folha em branco, mas sim, uma sucessão de camadas constituídas por  

elementos naturais ou humanizados, através das quais se dá origem à geometria desenhada e às diferentes 

dimensões das formas físicas. Tal como, José Lamas refere, o resultado da forma urbana é o conjunto e 

concordância de diferentes disciplinas e seus problemas. A arquitectura e o urbanismo estabelecem a 

concepção da forma e do meio, a sua acção tem como objectivo de solucionar um problema.14 

A forma (urbana), sendo o objectivo final de toda a concepção, está em conexão com o ‘desenho’, quer 

dizer, com as linhas, espaços, volumes, geometrias, planos e cores, a fim de definir um modo de utilização e de 

comunicação figurativa que constitui a ‘arquitectura da cidade’.15 

Forma urbana ou dimensão territorial, corresponde ao sentido lato da cidade, apesar da sua estrutura não 

resultar nunca num produto final, porque o processo de desenvolvimento constante inerente a esta, torna-a 

numa arte de fases controladas sem meta.16 É o resultado da articulação das diferentes dimensões (sectorial, 

urbana e territorial) num suporte geográfico, com a finalidade de ser habitada pelos cidadãos. Através da malha 

dispõem-se os bairros (cheios) conectados por ruas, passeios e praças (vazios), que propiciam a acessibilidade 

e movimentação, entre eles, aos cidadãos, e também, não menos importante, qualidade salubre destes 

elementos, através da ventilação e escoamento das ruas, e o acesso de luz natural, nas ruas e habitações, 

garantido pela separação física dos edifícios, criada pelas ruas e passeios. 

Prevê-se um equilíbrio na estrutura de espaços públicos e privados, separando a vida privada da vida 

social, ambas importantes para um modo de vida de qualidade. O espaço público é o espaço cívico do bem 

comum, por contraposição ao espaço privado dos interesses particulares.17 Jonas Malaco afirma que, quanto ao 

privado (edifícado) e público (espaço público – ruas/praças), ambos podem ser considerados vazios, e a cidade 

surge como gestora desses espaços. Os espaços públicos como as ruas e as praças, devem obdecer ao nome, 

e permanecerem vazias, porque como matéria pública, funciona como local de encontro aberto a todos, e para 

isso é essencial que se mantenha vazio e convide à liberdade de circulação. Os privados, mal são ocupados, 

deixam de ser vazios e retiram a possibilidade de serem atravessados ou ocupados por outros.18 

Uma descrição de Zaira tal como é hoje deveria conter todo o passado de Zaira. Mas a cidade não conta 

todo o passado de Zaira. Mas a cidade não conta o seu passado, contém-no como linhas na mão, escrito nas 

esquinas das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos postes 

das bandeiras, cada segmento marcado por sua vez de arranhões, riscos, cortes e entalhes.19 

Não só de espaço e forma vive a cidade, a estes dois impõe-se o tempo. É através do tempo que as 

cidades, têm origem e crescem, e se escreve a história. Desde o crescimento das cidades, que se observa uma 

transformação de época para época. 

                                                           
14 LAMAS, José, op. cit., 
15 LAMAS, José, op. cit., p. 44 
16 LYNCH, Kevin, op. cit. 
17 INNERARITY, Daniel, O Novo espaço público, Editora Teorema (2010), p. 107 
18 MALACO, Jonas Tadeu Silva, op. cit. 
19 CALVINO, Italo, As cidades Invisíveis, Biblioteca Sábado (2009), pp. 14-15 



  

Fig. 4 O espaço da praça. Ilustração de Robert Krier. 
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Tal como uma obra arquitectónica, a cidade é uma construção no espaço, mas uma construção em grande 

escala, algo apenas perceptível no decurso de longos períodos de tempo.20 

Jean Pelletier e Charles Delfante remetem este sentido no processo da criação da cidade, como um 

processo que não é limitado e evidente, é antes um processo que está dependente de várias circunstâncias 

como a identidade do local e população. O plano da cidade na sua forma desenhada é caracterizado por 

mudanças momentâneas, isto é, acompanha a actual sociedade no seu momento de vida. É uma sucessão de 

curtos acontecimentos, os elementos de ontem sofreram alterações, os de hoje vão sofrer também, assim como 

os do futuro, a permanência será contrariada apenas quando sejam elementos significativos, mesmo alterado o 

seu fim, da identidade da cidade. Exemplo disso são as muralhas que cercaram as cidades que agora 

praticamente destruídas continuam a fazer parte da imagem da cidade.21 

A cidade foi caminhando no tempo, sofrendo mudanças na sua estrutura e funcionalidade, até chegar à 

actualidade. Apesar desse salto no tempo, nem por isso todas as cercas desapareceram ou foram destruídas na 

sua totalidade. Esses elementos perduraram no tempo, e mantiveram-se em algumas cidades, independente do 

seu estado total ou parcial. Apesar disso a cidade não mantém o mesmo sistema de defesa utilizado 

antigamente, são representativos de um tempo passado, e algumas vezes podem ter uma função estruturante, 

pela sua manutenção e identidade, no crescimento da cidade, e dificilmente não os  apreendemos como tal. 

O plano é o desenho identitário da cidade e uma agenda cronológica dos seus momentos e elementos 

urbanos que têm sido apagados da história, onde se pode destacar os momentos relacionados com as derrotas, 

que tendem a ser apagados ao contrário dos das vitórias. Além disso é um processo político, socio-económico 

que desenha uma imagem global da cidade que, tendo em conta os diversos elementos existentes, preza e gere 

o funcionamento organizado dos sistemas urbanos.22 

O valor de uma dada imagem é o resultado da percepção do indivíduo sobre o meio envolvente.23 Sendo o 

design de uma cidade(...)uma arte temporal,24 o cidadão terá que, como em outras artes, a apreender a seu 

modo, e dela tirar as suas ilações. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador – com grande 

adaptação e à luz dos seus objectivos próprios – selecciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê.25 Face à 

heterogenia populacional e diversidade de elementos físicos constituintes da cidade ao longo do tempo, não se 

pode afirmar que haja uma estandardização na relação entre observador e imagens do meio. No entanto, é pela 

nossa utilização e memória, dos elementos físicos e imagem da cidade, que estes ganham existência e sentido 

na cidade. 

  

                                                           
20 LYNCH, Kevin, op. cit., p.11 
21 PELLETIER, Jean e DELFANTE, Charles, Cidade e o Urbanismo no Mundo 
22 PELLETIER, Jean e DELFANTE, Charles, op. cit. 
23 LYNCH, Kevin,op. cit. 
24 LYNCH, Kevin, op. cit., p.11 
25 LYNCH, Kevin, op. cit., p.16 



  

Fig. 5 A Rua. Fachadas dos Palácios sobre o rio Gilão em Tavira (séc. XVI, XVII, XVIII e XIX) 
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I.2 Cidade Urba(huma)nizada 

 

Há um elemento preponderante na cidade, que embora já referido, merece uma revelação mais extensa, 

pelo sentido de existência que garante a esta. Não se pode reduzir a cidade à sua morfotipologia, características 

naturais de suporte geográfico e elementos físicos que a compõem, é necessário a inter-relação humana no 

espaço da cidade, para ela atingir o seu sentido com maior amplitude. 

Kevin Lynch revela que os espaços físicos da cidade não podem ser vistos como meros cenários sem os 

seus transeuntes e suas relações, porque são estes que a percorrem e guardam memórias e imagens em vários 

períodos.26 

Podemos também afirma-lo, com base noutro autor, Jonas Malaco, que o resultado da soma entre o 

conjunto edificado e vazios é a cidade, mas em sentido lato só o atinge quando existe a presença de cidadãos, 

mas não apenas no espaço privado, é necessário também que haja relação entre eles nos vazios. Refere 

também, que a especíe humana devido à sua multiplicidade e vivência em sociedade, é na cidade que se forma 

como indivíduo, e portanto, enquanto indivíduo, a sua referência é a sociedade, porque tudo o que apreende e 

compreende surge na aprendizagem mútua, e o isolamento e solidão são estados limitados. Entende, então, que 

a cidade é a forma de existência da sociedade e de representação física, onde esta tem um corpo físico objectivo 

e representante permanente do seu ser como sociedade e indivíduo.27 

Nas palavras de Daniel Innerarity, as cidades e os seus lugares públicos exprimem muito bem a imagem 

que as sociedades fazem de si próprias, a cidade é, então, uma particular encenação das sociedades.28 

A concentração em gigantescos agregados29 é uma das característas da sociedade moderna. Mas a 

densidade populacional, acima da média, pode não ser benéfica para a vida social, como observa Louis Wirth, 

quando refere que ao depender de mais pessoas para satisfazer as suas necessidades, as relações particulares 

reduzem. E o facto depender e contactar com várias pessoas diariamente aumenta a desconfiança e a dúvida. 

Cria à volta do indivíduo uma barreira que impede a sua relação de uma forma aberta e verdadeira, que é normal 

no campo, ou no meio de uma população que não exceda os limites. Afirma que com um número populacional 

estável são propícios os relacionamentos sociais, existindo vontade de conhecimento, solidariedade e 

entreajuda. Ao contrário assistimos ao empobrecimento social, decréscimo de relações sociais e consequente 

ausência de contacto entre pessoas, a competição torna-se injusta, originando segregações espaciais pelo 

poder económico ou social ou etnia.30 

Como já foi referido, a existência da cidade é a consequência da necessidade do homem por muitos bens 

essenciais e serviços. Possuíndo cada uma das cidades, diferentes estruturas, diferentes elementos que a 

caracterizam e diferentes valores nos critérios que definem a cidade, é natural que se observam níveis diferentes  
                                                           
26 LYNCH, Kevin, op. cit. 
27 MALACO, Jonas Tadeu Silva, op. cit. 
28 INNERARITY, Daniel, op. cit., p.108 
29 WIRTH, Louis, op. cit., cap.2, p. 45 
30 WIRTH, Louis, op. cit. 



  

Fig. 6 Cidade/Transeunte. Ilustração de Gordon Cullen 
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na divisão de trabalho, e que se reproduzirá, não só, no despovoamento do espaço rural, como na mudança de 

uma cidade para outra cidade. Entretanto, quanto maior for o número de cidadãos numa cidade, maior será o 

número de heterogeneidade populacional, que consequentemente, originará uma cadeia de acontecimentos 

sociais, descritos por Louis Wirth, como o confronto com vários grupos sociais, promovendo a insegurança. O 

indivíduo de acordo com os seus interesses associa-se a determinados grupos que remetem individualmente a 

uma parte da sua personalidade, essa diversidade reflecte-se num conjunto de grupos socias que estão ligados 

delicadamente entre si de forma variada. Outro dos problemas sociais é a procura de habitação, que é muitas 

vezes feita por razões alheias às suas opções, ora pelo seu estatuto social ou racial. A mobilidade social que 

tanto permite ou obriga o indivíduo a mudar de emprego ou habitação, impedem o próprio de criar ligações 

duradouras, e como tal a renovação de membros dos grupos sociais é feita de forma usual e regular. Impedem 

ainda o indivíduo de reconhecer o seu lugar na cidade que consequentemente cultiva uma opinião acrítica nos 

problemas da cidade.31 

Kevin Lynch, pretende analisar na A Imagem da Cidade, o reconhecimento visual dos cidadãos das suas 

cidades. Essas imagens serão tão claras e imediatas quanto clara for a estrutura da cidade. Entende-se então 

por legível uma cidade em que o conjunto das suas partes seja susceptível a uma organização lógica. O 

reconhecimento das partes será sujeito a uma análise através da capacidade humana como os sentidos e 

sensações. A imagem clara da cidade funciona como elemento organizador do cidadão, ele encontra na cidade 

marcos de orientação que facilitam o seu movimento e possibilitam opção de escolha na sua acção. Portanto, o 

valor de uma dada imagem é o resultado da percepção do indivíduo sobre o meio envolvente. Logo a imagem 

difere dependente do seu observador, esta é sujeita a um processo indivídual que deriva do conhecimento do 

meio. Para a análise da imagem do meio ambiente, propõe três factores, estrutura, identidade e significado. 

Como estrutura entende-se a relação entre o espaço físico e o cidadão. Identidade, o valor individual e distinto. E 

significado, o valor símbolico para cada um.  

A imagem clara da cidade, só é possível pela capacidade dos objectos e sua qualidade física formal de 

ficarem retidos no observador. Uma cidade preenchida desta imaginabilidade teria uma forte individualidade e 

seria bastante insigne. O cidadão teria maior capacidade de orientação e um mapa mental de alta definição 

perante uma cidade altamente legível, independentemente se a sua imagem é ordenada, óbvia ou clara, porque 

estas cidades são mais dotadas de complexidade quando no seu todo.32 

 

 

 

  

                                                           
31 WIRTH, Louis, op. cit. 
32 LYNCH, Kevin, op. cit. 



  

Fig. 7 Ilustrações de Kevin Lynch em A Imagem da Cidade 
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I.3 A Condição da Cidade Informal 

 

Estes são, obviamente, conceitos envolvidos na formação da cidade formal, a qual surge apoiada em 

investimentos públicos e processos regulados e sistematizados em bases teóricas de desenvolvimento 

controlado. Mas antes, surgiu a cidade informal, desde os primordios da humanidade, resultado da necessidade 

para se abrigar e face às condições materiais. Hoje, força do constante e, por vezes, descontrolado crescimento 

urbano, a cidade informal, é produto de uma insustentabilidade urbana, que face a um excedente de habitantes, 

e consequente aumento de procura, a cidade formal não consegue sustentar, que assim desenvolve uma 

desigualdade social na distribuição do sistema de redes, prejudicando os mais carenciados. A cidade informal 

está associada a uma manifestação da população pobre na procura de um abrigo, que à margem da estrutura 

planeada produz o reflexo dessa procura, resultando no crescimento espontâneo urbano descontrolado e ilegal. 

As áreas informais são então resultado não só das condições e qualidade de vida precárias, mas também do 

planeamento urbano inadequado ou inexistente. As estratégias que os habitantes utilizam para ultrapassar as 

suas necessidades, principalmente as básicas, são quase sempre precárias, devido aos poucos, ou inexistentes, 

recursos que possuem. Na ausência de uma autoridade e apoio público, a responsabilidade de desenvolver e 

planear o espaço é remetida para o habitante, que individualmente ou em comunidade, gradualmente e 

fragmentariamente, vão adaptando as construções às particularidades especiais do território e às condições 

sociais e económicas. A progressão das áreas informais partilham algumas noções de desenvolvimento 

territorial, apesar de não respeitar a maioria das barreiras naturais, estas áreas quando deparadas com 

inclinações, por exemplo, adaptam os poucos recursos construtivos que possuem numa estratégia de atenuar as 

condições extremas na vida social, e no caso de construções em colinas, as habitações surgem no desenho das 

curvas de nível.  

Sendo um produto da comunidade para a comunidade, a vivência social dentro destas áreas é muito 

diferente em comparação com outros casos formais, porque na ausência de recursos individuais, a comunidade 

junta-se para atenuar os problemas sociais do qual são alvos, principalmente carências da estrutura urbana. Em 

oposição à afirmação de Wirth para a cidade formal, a agregação, em excesso, da população nestas áreas 

informais, não promove a insegurança mas fortalece as relações sociais e a integração de todos os seus 

elementos, porque é nestas áreas que o sentido de entreajuda é elevado ao expoente da palavra. A 

concentração de um maior número de habitantes, e consequente dependência, vai proporcionar frequentes e 

melhores evoluções urbanas e sociais para a qualidade de vida, tal como um fortalecimento das relações 

particulares. A dependência é essencial porque só através desta é que vêem satisfeitas as suas necessidades, e 

através da confiança é que se sentem seguros, e o facto de lutarem todos pelo mesmo objectivo é que permite 

tal cooperação. Informal nem sempre é sinónimo de insegurança, nos países da África, nas áreas informais o 

reconhecimento  da comunidade é mais fundamental, para garantir segurança da sua propriedade, do que do  

  



  

Fig. 8 Território Informal. Porto Príncipe, Haiti. 
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estado e autoridades.33 Exeptuando quando há conflitos entre o grupo de proprietários que gere o sistema de 

terreno informal. Na atribuição do mesmo terreno a mais que um indivíduo, por parte de venda inapropriada, 

devido à falta de uma organização territorial. E nos conflitos entre comunidade e autoridade, resultado da 

apropriação de terreno público. 

Se tivermos em conta os elementos morfológicos, podemos concluir que se trata obviamente de um 

espaço diferente que não se regra pelas mesmas características de um espaço formal, pois na dimensão 

urbana, o traçado é irregular e confuso, e impede, na sua maioria, a mobilidade contínua, livre e rápida, num 

sistema que se assemelha a um labirínto, que torna a delimitação de quarteirões uma tarefa muito complicada. 

Existe um desiquilíbrio na relação entre cheios e vazios, predominado pelos cheios (habitações) que ocupam a 

maior parte da área, face aos vazios, consequência do desenho das ruas, com dimensões muito curtas e sem 

passeios, e inexistência de praças e espaços públicos. Se no caso formal o desenho da malha e o equilibrio 

entre cheios e vazios propociona a acessibilidade, movimentação e salubridade, através da ventilação, 

escoamento e iluminação natural, no caso informal a situação é contrária e resulta num sistema urbano 

deficiente que não permite o terreno respirar, impede o escoamento adequado das águas e a iluminação natural 

raramente é aproveitada devido à agregação de habitações precárias. Tal como os espaços públicos, os 

espaços verdes ocupam uma parcela mínima, quando não são  ausentes. 

A configuração deste espaço urbano também altera a dicotomia público e privado, que difere em muito da 

caracterização formal. Apesar da imensa massa construtiva, ela é dividida em proporções muito pequenas para 

abrigar o maior número de habitantes. No geral, a área construtiva domina numa grande proporção todo o 

espaço face ao vazio, mas em termos individuais o seu habitante tem escassez de espaço, tanto privado 

(habitacional) como público. É neste sentido que a relação público e privado ganha diferentes contornos em 

comparação com um sistema formal, pois na escassez de espaço privado os habitantes ocupam o espaço 

adjacente (a rua) à sua habitação, que numa estrutura formal seria pública, mas neste cenário adquire contornos 

semi-públicos ou mesmo semi-privados, porque acaba por ser um espaço intermédio entre o privado e o público 

e que geralmente é aceite pela comunidade como espaço pertencente à habitação adjacente a este, reduzindo 

ainda mais a área de espaço público. A prática das tarefas diárias num local público torna esta ocupação num 

dos pontos fortes da vivência social e um perfeito rastilho para uma coesão estável e saudável. 

Com o aumento da migração da população rural para as zonas urbanas e consequente crescimento 

urbano, as áreas informais aumentarão exponencialmente. O crescimento de habitantes nas áreas informais 

tende a aumentar mais, percentualmente, que o crescimento da população urbana, apesar dos esforços 

administrativos e associativos em programas de controlo de pobreza. Traduzindo em números, o crescimento de 

áreas informais abrange mais de 50% do crescimento urbano. E a consequência para tal, tem sido a acelarada 

globalização,  privatização  de  serviços  urbanos e o sector imobiliário fora da jurisdição do estado. Com o alto  

                                                           
33 DURAND-LASSERVE, Alain e ROYSTON, Lauren, Holding Their Ground: Secure Land Tenure for the Urban Poor in Developing 

Countries, Earthscan Publications Ltd, London, 2002 



  

Fig. 9 “Ilha” do Porto 
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custo de terreno urbano, a população mais carenciada, tem como única alternativa o recurso ao assentamento e 

construção informal. E todo o conjunto resulta na segregação urbana e social.34 

Quando estamos perto de atingir um bilião de habitantes nas áreas informais, e o seu crescimento anual é 

de 10%35, a urgência em focar as nossas capacidades no intuito de ajudar a mitigar esta situação deveria ser 

incontornável. 

Uma habitação informal, segundo a UN-HABITAT, é passível de ser considerada como tal, na ausência de 

uma das seguintes condições:  1 – habitação durável (estrutura permanente que protege das condições 

extremas do clima; 2 – área suficiente (quarto com área mínima de 4 m2, e o máximo de 3 pessoas por quarto); 

3 – acesso a água de forma suficiente, acessível e sem esforço; 4 – acesso a infraestrutura sanitária em 

condições (privada ou pública, desde que dividida por um número razoável de pessoas; e uma quinta que diz 

respeito à segurança, na ocupação de uma habitação36. 

Geralmente as áreas informais surgem fora dos centros da cidade, na periferia desta e nos suburbios, onde 

existe maior área de solo desocupado e o controlo é menor. Mas o caso da área de intervenção deste estudo é 

diferente e singular. Apesar de Porto Príncipe ter na sua periferia uma imensa quantidade de áreas informais, as 

primeiras áreas a serem invadidas e ocupadas foram precisamente as do centro da cidade. Numa malha 

ortogonal, resultado da colonização francesa, os quarteirões são invadidos e o seu interior ocupado. Um pouco à 

imagem das habitações industriais do Porto, as ilhas, que são construídas no interior do quarteirão, nas traseiras 

das casas burguesas, num corredor extenso, onde surgem as habitações de pequenas dimensões e de forma 

contínua até ao limite do comprimento das traseiras,  com a largura da casa e acesso por um túnel contruído na 

mesma. No caso do centro histórico de Porto Príncipe, os quarteirões não têm traseiras definidas, logo a 

construção ao longo do tempo foi desorganizada e irregular, ao contrário das ilhas. Consequentemente o acesso 

não é inerente às habitações formais do limite do quarteirão, mas sim através dos vazios formados entre estas, 

por onde também foram invadidos. Contrariando as áreas informais e irregulares da periferia das cidades, o caso 

do centro histórico de Porto Príncipe é caracterizado por bolsas interiores de habitações informais assentes em 

território formal e regular e escondidas do transeunte através da fachada formal das habitações confinantes dos 

quarteirões. Apesar da realidade formal envolvente, as habitações destas bolsas interiores são precárias na sua 

construção e acesso a infraestruturas, o seu assentamento é irregular e labiríntico e o excedente de população 

que produzem, provoca um desiquilíbrio na forma urbana e social do centro histórico, despoletando uma série de 

problemas que tardam a ser resolvidos. Este fenomeno de áreas enclausuradas pelo limite do quarteirão resulta 

na sua segregação, devido à falta de planeamento e salubridade urbana, e apesar da sua localização, a sua 

ligação com o exterior é deficiente e irregular tornando estes espaços desintegrados do sistema urbano do 

centro histórico.  

                                                           
34 DURAND-LASSERVE, Alain e ROYSTON, op. cit. 
35 UN-HABIT, The challenge of Slums - Global Report on Human Settlements 2003, United Nations Human Settlements 

Programme, Earthscan Publications Ltd, London, 2003 
36 UN-HABIT, Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium, United Nations Human Settlements 

Programme, Nairobi, Kenya, 2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Localização do Haiti e Port-au-Prince 
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II.  Porto Príncipe / Haiti – Caracterização Geral 

Resumo 
O presente capítulo apresenta a realidade Haitiana e enquadra a recente situação numa descrição sucinta 

da história do País desde a sua origem. Através da caracterização histórica, económica e urbana do País e da 

sua capital, Porto Príncipe, que é explorada mais profundamente, destacam-se parâmetros que vão sustentar a 

elaboração do projecto de tese. A caracterização da área metropolitana de Porto Príncipe, os seus territórios 

informais e a análise do caso específico, e área de intervenção, do centro histórico são os objectivos principais 

deste capítulo, que pretende avaliar a evolução da cidade e a presença e dimensão das áreas informais ao longo 

dos anos. 

Abstract 
This chapter explores the Haitian reality and frame the recent situation in a succinct description of the 

history of the Country since his origin. Through the historic, economical and urban characterization of the Country 

and his capital, Port-au-Prince, which is explored deeply, is detached parameters that will sustain the elaboration 

of the thesis project. The characterization of the metropolitan area of Port-au-Prince, his informal territories and 

the analyze of the specific case, and intervention area, of the historic center are the main objectives of this 

chapter, that pretends to evaluate the evolution of the city and the presence and dimension of informal areas over 

the years. 

 

II.1 Contextualização do Haiti 

II.1.1 Enquadramento Histórico e Populacional 

O Haiti forma com a República Dominicana, a oeste e este respectivamente, a ilha Hispaniola, localizada 

nas Caraíbas e banhada pelo Oceano Atlântico, a norte, e pelo mar das Caraíbas, a sul37. 

O Haiti ocupa 27750 km² do lado oeste da ilha Hispaniola, está dividido em 10 regiões administrativas, 

sendo Port-au-Prince a sua capital, localizada na região do Oeste. O seu território é caracterizado por uma 

topografia montanhosa (apenas cerca de 15% do terreno é relativamente plano),38 definida por cinco 

cordilheiras, tem o seu pico mais alto em Morne de la Selle, localizado no sul do País, com uma altitude de 2715 

metros. Também na região do sul está localizado o maior lago, o Etang Saumâtre, de água salgada. O clima é 

tropical influenciado por ventos de nordeste. A estação húmida dura, geralmente, de Fevereiro a Maio e a 

estação seca de Novembro a Janeiro. O padrão de precipitação é irregular devido à topografia montanhosa. A 

temperatura nas áreas de várzea varia entre, os 15°C a 25°C, no inverno, e 25°C a 35°C, no verão39. 

Sendo uma ex-colónia da França, o Francês continuou como o idioma oficial do País, apesar de ser falado 

apenas por uma minoria, enquanto a totalidade da população fala criolo haitiano, igualmente oficial. 

                                                           
37 CIA World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
38 UN-HABIT, Strategic Citywide Spatial Planning, A situational analysis of metropolitan Port-au-Prince, United Nations Human 

Settlements Programme, Nairobi, Kenya, 2010 
39 Federal Research Division, Library of Congress, A Country Study: Haiti, http://www.loc.gov/rr/frd/ 



  

Fig. 3 Crescimento populacional do Haiti (esc. 2/1) e Mundial 
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A ilha Hispaniola, descoberta por Cristovão Colombo em 1942, foi nomeada de São Domingos (Saint Domingue), 

e mais tarde em 1967 foi cedida à França, a parte oeste da ilha, hoje conhecida como Haiti, pela Espanha. A 

partir do século XVIII, a colónia francesa era uma das mais ricas, das localizadas nas Caraíbas, provocado pela 

produção de açucar e café. Nessa época, metade do valor consumido pela Europa e Americas provinha do Haiti. 

A produção de algodão também ajudou para que este território tenha sido reconhecido como “a pérola das 

Antilhas” e a “Eden do Mundo Ocidental”. No total, a exportação do Haiti, era de dois quintos de toda a 

exportação da França, um número pouco comum para uma colónia.40 

Perto do final do século XVIII, o crescimento da população escrava africana atingiu um número 

considerável e uma elevada discrepância em relação ao número total da restante população. Entre 1785 e 1790, 

foram importados cerca de 30 mil escravos africanos por ano. Em Agosto de 1791 os escravos deram início à 

única bem sucedida revolta de escravos, que durou doze anos, e tornou o Haiti no segundo estado independente 

das Américas, a seguir aos Estados Unidos41. François-Dominique Toussaint L’Ouverture é o nome mais 

associado ao sucesso da revolta, como lider da revolução, foi escravo até aos 45 anos, e morreu em 1803 antes 

de assistir o Haiti proclamar independência42. Jean-Jacques Dessalines, o principal tenente de L’Ouverture, 

assumiu o papel de lider do País aquando a proclamação de independência no primeiro dia de 1804, e um ano 

depois, auto elegeu-se Imperador do Haiti. Com o País em estado de destruição, devido aos combates da 

revolução haitiana, e perdendo o estatuto e as terras de cultivo que em tempos tinham garantido estabilidade, 

Dessalines falhou em consolidar o País e os Haitianos, e a economia pouco progrediu, acabando por ser 

assassinado em 1806, e consequentemente dividir o País em dois estados rivais, de 1806 a 1820.  No decorrer 

de todos esses anos, a excessiva e contínua produção levou à exaustão dos recursos naturais, golpe forte na 

economia do País, que nunca recuperou estabilidade financeira, consequentemente criou um ambiente social 

instável e perigoso, caracterizado por anos de muita revolta e violência para com as entidades governamentais, 

até aos dias de hoje.43 

Da divisão em dois estados, nasce a ocidental uma república liderada por Aléxandre Pétion, mais tarde, a 

1818, pelo General Jean-Pierre Boyer, após a morte de Pétion, e outra a norte liderada por Henry Christophe, e 

só volta a ser um território unido quando este último suicida-se. Com Boyer na liderança, até 1843, a França 

aceita reconhecer oficialmente a independência do Haiti a 1825 após o pagamento de uma indemnização. Com 

o pagamento, o Haiti depara-se com uma complicada situação económica, devido à repentina ausência de 

fundos. E apesar de atingir um objectivo desejado, a situação social e os conflitos entre negros e mulatos 

continuava instável, até levar à revolução de 1843, que afastava Boyer do poder e abria portas a Charles 

Rivière-Hérard para comandar em regime militar.44 

                                                           
40 GEGGUS, David Patrick, Haitian Revolutionary Studies (Black in the Diaspora), Indiana University Press, 2002 
41 GEGGUS, David Patrick, op. cit. 
42 JAMES, Cyril Lionel Robert, The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution, Vintage Books 

Edition, USA, 1989 
43 Federal Research Division, Library of Congress, A Country Study: Haiti, http://www.loc.gov/rr/frd/ 
44 Federal Research Division, Library of Congress, A Country Study: Haiti, http://www.loc.gov/rr/frd/ 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Densidade Populacional, sem escala (World Bank)  
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Seguiram-se décadas de confronto e violência, como James Graham Leyburn descreve, Of the twenty-two 

heads of state between 1843 and 1915, only one served out his prescribed term of office, three died while 

serving, one was blown up with his palace, one presumably poisoned, one hacked to pieces by a mob, one 

resigned. The other fourteen were deposed by revolution after incumbencies ranging in length from three months  

to twelve years45. A instabilidade que residia no Haiti levou à intervenção dos Estados Unidos, ocupando o seu 

território até 1934, ano em que deixam a liderança para uma organização militar nacional, constituída 

maioritariamente por negros, com a maior parte dos oficiais mulatos e comandados por um Coronel negro e 

treinado pelos Estados Unidos, Démosthènes Pétrus Calixte. O presidente da altura, Sténio Joseph Vincent, 

nomeado pelos haitianos a 1930, levou a cabo, após a saída da ocupação Americana, uma liderança mais 

autoritária, afastando do comando da organização militar, Calixte.46 

A revolução de 1946 retirou do poder Elie Lescot, ao qual tinha chegado, após dois mandatos de Vincent, 

em 1941, e no mesmo ano da revolução, em eleição nacional, Dumarsais Estimé sobe à presidência, na qual 

fica até sofrer um golpe de estado em 1950. Em 1956, com outro golpe, Paul Magloire, é afastado da 

presidência, e em 1957 é nomeado François Duvalier para a presidência, que dá início à dinastia ditaturial 

Duvalier, com François numa primeira fase, e o filho Jean-Claude, numa segunda e última, até este partir para 

França em 1986.47 

De 1986 a 1990 o Conselho Governamental Nacional ascendeu ao poder. Até 2004, Jean-Bertrand 

Aristide, presidente eleito em 1990, entra e sai do poder três vezes. Boniface Alexandre, primeiro ministro, 

ascende como presidente provisório do Haiti, até ser eleito, em 2006, René Préval, que já tinha sido eleito uns 

anos antes, em 1995, numa das ausências no poder de Aristide, e que se mantém como presidente até às 

eleições de 2011. 

O conjunto de todos estes acontecimentos envenenou o ambiente social, económico e político no Haiti 

desde a independêcia e favoreceram a permanência da pobreza, corrupção e violência, permitindo que 

houvesse desde cedo muitos movimentos migratórios da população com percursos académicos bem sucedidos 

e mão-de-obra qualificada.48 

Os movimentos não ocorreram apenas para fora do país, mas também para as cidades, principalmente 

para a capital Port-au-Prince, devido à erosão dos terrenos de cultivo e florestas despidas, que diminuiu os 

postos de trabalho no meio rural, o que motivou o despovoamento rural, e o consequente crescimento urbano. 

O valores de 2009 apontam que o Haiti passou a marca dos 10 milhões (10,032,619)49, quando a nível 

mundial estamos prestes a atingir os 7 mil milhões. Comparando a realidade haitiana com o resto do mundo, em 

termos  de  estimativa  da população futura, o Haiti possui maior crescimento populacional, prevendo-se que nos  

                                                           
45 LEYBURN, James Graham, The Haitian People, Yale University Press, 1980 
46 Federal Research Division, Library of Congress, A Country Study: Haiti, http://www.loc.gov/rr/frd/ 
47 Federal Research Division, Library of Congress, A Country Study: Haiti, http://www.loc.gov/rr/frd/ 
48 UN-HABIT, Strategic Citywide Spatial Planning, A situational analysis of metropolitan Port-au-Prince, United Nations Human 

Settlements Programme, Nairobi, Kenya, 2010 
49 World Bank in http://www.worldbank.org/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Fig. 8 Nível de Urbanização  
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próximos vinte anos acrescente à actual população mais 30% aproximadamente, enquanto a média mundial terá 

um crescimento de 20%.50 O crecimento da população vai elevar o valor da densidade populacional, por todo o 

mundo. A partir dos valores estimados para 2030 conseguimos prever, sem surpresas, que os países menos 

desenvolvidos vão sofrer maior crescimento, logo, densificando ainda mais os seus territórios. Problema que 

afectará, e afecta, o Haiti, que dentro das suas fronteiras tem, por metro quadrado, 362 habitantes, e em 2030, 

subirá para os 468.51 

É necessário enquadrar a escala real do problema, para verificar as consequências destes indicadores 

nacionais. Pois se aproximar para a escala da cidade, verificamos que a densidade populacional na cidade, isto 

é, a densidade urbana ou nível de urbanização, tem uma dimensão muito superior, devido ao crescimento 

urbano que se tem alastrado por todas as cidades do mundo. No Haiti, a partir de 1950, ocorre uma explosão 

urbana, e a densidade populacional cresce com valores variados, devido principalmente, à deslocação da 

população para Porto Príncipe, que de 1950 e 1970 cresceu de 150,000 para 350,000, e de 1982 a 1995 triplicou 

a sua população para mais de 2,000,000 habitantes. Este rápido crescimento foi possível porque, o trabalho rural 

era cada vez menor e com menos condições que na cidade, tanto em nível de oferta como de saúde. O 

melhoramento da rede de estradas, facilitando essa deslocação, e o maior investimento verificado na cidade 

pelo estado, foram motivos suficientes para tal.52 

Em 2000, o nível de urbanização era de 35,6% no Haiti, até 2009 esse valor cresceu 12,6% e em 2030 

esse valor vai chegar aos 68%. Verificamos que nos últimos anos, e nos seguintes, esse crescimento, apesar de 

elevado, tende a rondar os 11% a cada 10 anos. As consequências deste processo reflectem-se, obviamente, no 

espaço urbano da área metropolitana de Porto Príncipe, como a densidade urbana demasiado elevada, baixa 

oferta de trabalho e recurso a construções informais.53 

A população actual é caracterizada por um número elevado de jovens, e uma média de idades pouco 

comum quando comparado com os países desenvolvidos, onde a esperança de vida é superior. A média de 

idades no Haiti é 20 anos, o que logo à partida reflecte a baixa esperança de vida do país, que apesar de 

superior face à maior parte dos países africanos, é mais baixa que a média mundial, 61 no Haiti e 68 no 

Mundo.54 Em 2009 a população abaixo dos 18 anos era cerca de 4,316,000 do total de habitantes, a escassos 

7% de representarem 50% da população do Haiti. Este número seria consideravelmente superior se houvessem 

condições mínimas de vida, principalmente de habitabilidade e saúde, visto que 7% das crianças morrem à 

nascença  e  8% não chegam a completar um ano, sendo o número superior nas mortes de crianças menores de 

Cinco  anos.  Um  facto  que  demonstra  a  realidade  do país quanto à esperança de vida é a percentagem de 

                                                           
50 World Bank in http://www.worldbank.org/ 
51 UN-HABITAT, Planning Sustainable Cities - Global Report on Human Settlements 2009, United Nations Human Settlements 

Programme, Earthscan, Nairobi, Kenya, 2009 
52 UN-HABIT, Strategic Citywide Spatial Planning, A situational analysis of metropolitan Port-au-Prince, United Nations Human 

Settlements Programme, Nairobi, Kenya, 2010 
53 UN-HABITAT, Planning Sustainable Cities - Global Report on Human Settlements 2009, United Nations Human Settlements 

Programme, Earthscan, Nairobi, Kenya, 2009 
54 World Bank in http://www.worldbank.org/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

Fig. 12 Nível de pobreza e extrema pobreza 
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habitantes com 65 anos ou mais, que em 2009 constituía 3,4% da população.55 

 

 II.1.3 Situação Económica 

 

O Haiti é um dos países mais pobres do mundo, como tal, a maior parte dos seus habitantes vive em 

pobreza. Para além da pobreza, o país sofre ainda uma grande desigualdade na distribuição de riqueza, 

tornando os ricos economicamente mais saudáveis e os pobres em profunda pobreza. 10% da população mais 

rica possuem 50% do valor total de rendimento do país, e em situação oposta os 10% mais pobres possuem 

0,7%56. Na escala total do país, dividida entre área urbana e rural, verificamos que a decadência económica é 

maior nas áreas rurais, facto pelo qual a população procura melhores condições de vida. Nestas áreas, 84% da 

população vive com menos de 2 dólares por dia, e 69% vive em extrema pobreza, com menos de 1 dólar por dia. 

Nas áreas urbanas a realidade, sendo muito baixa, tem melhorias face às rurais, mais de metade da população, 

54%, vive em extrema pobreza, e com menos de 2 dólares, 78% da população57. 

O motivo para o nível de pobreza extensivo a grande parte da população é resultado da pouca oferta de 

trabalho. O desemprego atinge dois terços da população trabalhadora, que por sua vez é cerca de 4,81 milhões. 

A força de trabalho não chega a metade da população do país devido à grande percentagem de crianças e 

jovens, e é caracterizada pela falta de mão de obra qualificada.58 

A agricultura até há muitos anos era responsável pela riqueza que abundava no território, mas tem perdido 

o protagonismo que possuia, gerando hoje cerca de 25% do produto interno bruto (est. 2009), entre os sectores 

da agricultura, industria e terciário. O sector de trabalho com maior influência no PIB do país é o sector terciário 

e o menos influente dos três é o sector industrial, perfazendo 59% e 16%, respectivamente, do PIB.59 

Tal como é usual nos países subdesenvolvidos, no Haiti, o sector informal é o sector que emprega mais 

habitantes, cerca de 70% de toda a mão de obra. Em 1995, a ocupação da mão de obra, dentro dos sectores da 

agricultura, indústria e terciário, distribuia-se da seguinte forma, 38,1%, 11,5% e 50,4%, respectivamente60. Hoje, 

tendo como padrão o PIB de 2009 e o decréscimo da agricultura, estima-se que a ocupação seja superior no 

sector terciário e menor na agricultura. 

O estado da educação no Haiti é um indicativo fidedigno para a escassez de mão de obra qualificada, visto 

que  37,9%  da  população  é analfabeta, e isto quando está localizada na zona da América Latina e Caraíbas, a 

qual tem 12% de analfabetos.61 

  
                                                           
55 CIA World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
56 United Nations Development Programme (UNDP), International Human Development Indicators, 

http://hdrstats.undp.org/en/tables/default.html 
57 Institut Haïtien de Statistique et D’Informatique et al., 2001 
58 CIA World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
59 CIA World Factbook, 2009,  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
60 CIA World Factbook, 1995,  www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
61 UNDP Haïti Rapport National Sur Le Developpment Humain, 2002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 15 População com acesso a água potável e saneamento básico 



Casas Para Um Planeta Pequeno 
Regeneração Urbana na Cidade (In)Formal – O Centro Histórico de Porto Príncipe / Haiti 

 

39 
 

Mas é necessário outros indicadores para ajudar a criar um padrão legível na área da educação, tais como 

as matrículas e desistências. Metade das crianças com idade para frequentar a escola primária não está 

matriculada62, e entre as que frequentam, 30% desistem antes do 3º ano e 60% antes do 6º ano.63 As mulheres 

são menos qualificadas que os homens, e a razão para tal é o facto de um terço das crianças femininas nunca 

frequentarem a escola.64 Mas quem frequenta a escola, não encontra nesse espaço muitas condições de 

educação e trabalho, porque existe uma carência de professores qualificados para ensino, sendo que 75% dos 

professores não tiveram ensino específico para tal.65 Quanto às condições físicas de ensino, são muito 

precárias. 20% das escolas não possuem electricidade, e água potável e biblioteca é um luxo para 39% e 15%, 

respectivamente, das escolas66. 

A baixa frequência escolar é possível ser analisada sobre uma perspectiva sócio-económica, apenas 

comparando alguns dados e valores. Se tivermos em conta que 61,5% da população do Haiti não vive com mais 

de um dólar por dia, anualmente o rendimento é mais baixo que 365 doláres, e que o desemprego atinge dois 

terços da população trabalhadora, é provável que haja apenas uma fonte de rendimento num lar, isto se, 

realmente existir uma. O custo médio escolar anual para cada criança é 131 dólares anuais67, um valor 

demasiado elevado para mais de metade da população, ainda mais se evidenciarmos que cada família terá mais 

que um filho, segundo a elevada população constituída por crianças e jovens. 

Não só as escolas sofrem de falta de condições de infraestruturas, por todo o país há uma grande carência 

de elementos básicos e mínimos para a vivência e sobrevivência do ser humano. Acesso a água potável e 

condições de saneamento básico, infelizmente ainda são tema de discussão, pois em alguns países apenas 

estão ao alcance de alguns, enquanto outros são relegados para condições desumanas de vida. O acesso a 

àgua potável tem sido combatido, e nos últimos vinte anos, teve um crescimento de 16%, passando assim a 

marca dos 60% e alcançando 63% da população total.68 Mas um pouco mais que metade da população rural 

ainda é assolada por esta precariedade, com apenas 55% a ter acesso a àgua potável, contra 71% nas áreas 

urbanas.69 Nestas áreas, há 23 anos, o acesso da população era superior ao actual valor percentual das áreas 

rurais, tornando a realidade da desigualdade duplamente superior. Os dados apresentados sobre o acesso a 

condições básicas de saneamento podem ser apenas entendidos com o elevado crescimento das áreas 

informais, de  1990 a 2008, as condições tornaram-se ainda mais precárias. Se há 23 anos o acesso era de 44% 

e 19% nas áreas urbanas e rurais, respectivamente, há três anos esse acesso restringiu-se a 24% e 10%.70 

                                                           
62 UNICEF, 2009 
63 UNICEF Humanitarian Action Report 2008 
64 Haiti Interim Cooperation Framework Report, 2004 
65 World Bank, Project Appraisal Document for Education for All Program, 2007 
66 Haiti Interim Cooperation Framework Report, 2004 
67 UNICEF, 2006 
68 UN-HABITAT, Planning Sustainable Cities - Global Report on Human Settlements 2009, United Nations Human Settlements 

Programme, Earthscan, Nairobi, Kenya, 2009 
69 UN-HABITAT, op. cit 
70 UN-HABITAT, Planning Sustainable Cities - Global Report on Human Settlements 2009, United Nations Human Settlements 

Programme, Earthscan, Nairobi, Kenya, 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fig. 16 Plano da Vila de Porto Príncipe em 1794 
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Na realidade global do país, o acesso ao saneamento básico é de 17%, percentagem muito assustadora para 

um país com mais de 10 milhões de habitantes.71 

 

II.2 Porto Príncipe e os Territórios Informais 

 II.2.1 Área Metropolitana de Porto Príncipe 

 

A área metropolitana de Porto Príncipe é constituída por seis municípios, Porto Príncipe(36,04km², 897,859 

habitantes), Carrefour (165,16km², 465,019 habitantes), Cité Soleil (21,81km², 241,055 habitantes), Delmas 

(27,74km², 359,451 habitantes), Pétionville (165,49km², 342,694 habitantes) e Tabarre (24,47km², 118,477 

habitantes).72 

Porto Príncipe foi fundada por França quando foi necessário estabelecer uma capital para a sua colónia, a 

13 de Junho de 1749. A decisão baseou-se em critérios geográficos e económicos, porque era um local central 

no país, que permitiria rápida deslocação para norte e sul e por mar, e propício à actividade económica interna e 

externa.73 Foi inicialmente indicada pelo Tenente General Desnotz de Champmeslin em 1723, despertado pela 

excelente condição das suas ruas, mas a decisão foi tomada apenas em 1743 e adiada pela guerra até 1749.74 

O plano que existia manteve-se, definido por uma malha ortogonal que permitisse uma organização e 

orientação conveniente, e igualmente uma clara divisão sectorial dos blocos construídos. Planeada com uma 

visão económica, o comércio tinha uma função importante nos percursos da cidade. Para além de funcional para 

efeitos comerciais, era ideal para fins estratégicos militares, motivo da transferência da sede governamental.75 

O primeiro plano existente em 1749 foi intitulado de la ville marchande (Fig. 16, limite vermelho), e a 

evolução do traçado iniciado no ano seguinte intitulado la ville royale (Fig. 16, limite azul).76 O primeiro é definido 

pelo comércio e serviço militar, com base numa malha quadricular que facilitasse tanto a fluidez e o 

armazenamento comercial tal como a estratégia militar, e também pelo porto e estrutura viária, que liga a cidade 

às restantes regiões. E ainda por uma praça, place d’Armes, mais tarde place de l’intendance, do tamanho de 

um quarteirão, junto da igreja, e onde se localizava o mercado. No segundo plano, no terreno adjacente ao 

centro histórico e no seguimento dos mesmos eixos é traçada uma malha também ela regular, no entanto 

rectangular, ao contrário da ville marchande, sendo clara a distinção entre ambos, tanto pela forma dos 

quarteirões  como  pela  rua  que  limitava  as duas zonas, que foi pavimentada com calçada. Na parte nova da 

 

                                                           
71 UN-HABITAT, Planning Sustainable Cities - Global Report on Human Settlements 2009, United Nations Human Settlements 

Programme, Earthscan, Nairobi, Kenya, 2009 
72 Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique, 2009 
73 MALEBRANCHE, Sabine, Consolidation et revitalisation des Centres Historiques: Les Cas du Centre Historique de Port-au-

Prince, GIM, Montreal, 2000. 
74 LEVEDAN, Pierre, HUGUENEY, Jeanne e HENRAT, Philippe, L’urbanisme a l’epoque moderne XVI – XVII siecles, Bibliothèque 

de la Société Française d’Archéologie, Droz, Genève, and Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1982. 
75 LEVEDAN, Pierre, HUGUENEY, Jeanne e HENRAT, Philippe, op. cit. 
76 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Divisão da área metropolitana de Porto Príncipe 
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cidade, sediaram-se a maior parte dos edifícios governamentais e militares, como a residência governamental, 

junto da place du governement77. Logo, esta área representava a sede governamental, e o estado Francês, o 

centro administrativo, e a área antiga, a zona comercial e a burguesia marítima francesa, o centro histórico.78 O 

conjunto das áreas estava abrangido e abastecido por canais de água potável, distribuídos por fontes.79 

Com a construção dos caminhos de ferro em 1902 e 1903, que conectava Porto Príncipe ao Lago 

Saumâtre e a Léogane, e a sua evolução nos anos seguintes, principalmente aquando da ocupação Americana, 

com a construção de novas rotas, foi possível generalizar o comércio, principalmente de origem agrícula, e a 

conexão com as várias regiões administrativas. Nestes anos desenvolveu-se um mecanismo de centralização, 

com o poder administrativo e económico a desenvolver-se quase exclusivamente na capital. 

No final dos anos 20, o crescimento populacional mantinha-se, tal como a migração, que 

consequentemente densificava a cidade e os bairros da periferia, que rápidamente se extendiam para o centro.80 

As áreas informais começam-se a formar nos anos 40 com um crescimento brando e progressivo. E até 1950 o 

seu crescimento, tanto populacional como urbano, decorreu tímidamente. Foi então a partir de 1950 que a 

cidade começou a sofrer mutações, devido à enorme quantidade de migrações para a capital, que rapidamente 

atingiu altos níveis de urbanização, sem nunca conseguir implantar uma organização urbana que assegurasse 

infrasestruturas básicas para toda a população. Desse modo, foi inevitável o crescimento de áreas informais, que 

começaram a nascer pela cidade nos locais menos próprios para a sua implantação, porque era, e é, a única 

forma, para os habitantes mais necessitados, de conseguir uma casa. Parte das mutações foram causadas pela 

deslocação da população com estatuto social elevado, que se transferiram do centro da cidade para Petion-Ville, 

para terras topográficamente mais elevadas, e nos anos porteriores continuou esse progresso, para sul de 

Petion-Ville, precisamente Kenscoff. As áreas priveligiadas estão localizadas a nordeste e a sul, na zona 

montanhosa de Morne d’Hospital, devido à progressão no terreno até zonas muito elevadas. As áreas precárias 

também fizeram uma progressão até áreas mais elevadas, mas em terrenos de assentamento perigoso motivado 

pela rugosidade, devido à intesa densificação sentida no centro da cidade. Para além do centro da cidade, área 

envolvente e zonas montanhosas, em 1985 a população acabada de chegar foi atraída pela zona noroeste, que 

não tinha condições para construções devido à insuficiente drenagem do terreno. A topografia do eixo principal, 

avenida John Brown, pelo seu desenho sinuoso contornando as colinas, já não possuia condições para o 

desenvolvimento económico e urbano da cidade, e assim foi construída a estrada de Delmas. Com a progressão 

da  densificação  dos  terrenos  a  sul,  houve  também  uma  ruptura na estrutura urbana, reflectido pela extrema 

densidade ao longo do eixo estruturante que liga a capital ao sul do país. Deslocando áreas de indústria e 

habitação para o norte e noroeste. O desenvolvimento do sistema viário a norte e este da cidade e da indústria 

moderna veio beneficiar as classes sociais superiores, com boas ligações entre as novas zonas industriais ao 
                                                           
77 LEVEDAN, Pierre, HUGUENEY, Jeanne e HENRAT, Philippe, op. cit. 
78 MALEBRANCHE, Sabine, op. citi 
79 LEVEDAN, Pierre, HUGUENEY, Jeanne e HENRAT, Philippe, op. cit. 
80 BRAS, Anie, Elements pour une definition de la problematique de la proprete urbaine en Haiti: Le cas de Port-au-Prince, Lyon, 

2010. 
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aeroporto e porto.  

Todos os anos, nos últimos vinte, em média, chegaram 75,000 novos habitantes de outras partes do 

País,81 potenciando o crescimento contínuo da densidade urbana descontrolada. 

Apesar de várias fontes apresentarem um número de habitantes de Porto Príncipe, ele nunca passa de 

uma estimativa, tal o descontrolo populacional que existe, principalmente nas áreas informais, dos quais não há  

registos oficiais. Nos últimos anos a população, segundo diferentes fontes, variou entre, 2 002 00082, 2 509 93983 

e 2 143 00084. Entende-se que o decréscimo assinalado em 2010 tenha sido consequência do terramoto que 

atingiu o Haiti no mesmo ano, e matou mais de 200 000 pessoas, mas não deve ter sofrido um decrescimo tão 

grande como o que a CIA World Factobook assinala. O número total de habitantes da área metropolitana deve 

compreender um número mais elevado, visto que o UN-HABIT estima que cerca de 30% da população do Haiti 

resida em Porto Príncipe. A explicação para o facto de grande parte da população migrar para a capital é 

resultado dos investimentos e trabalhos formais do País, pois 90% localizam-se precisamente na capital. 

 

 II.2.2  Os Territórios Informais  

 

O êxodo rural foi um dos principais detonadores para o crescimento da cidade e responsável pela grande 

percentagem do crescimento urbano, a restante foi o crescimento natural da população urbana. Esse êxodo 

aconteceu por razões económicas, sociais e ambientais, tal como nos países desenvolvidos, e o resultado do 

conjunto de fenómenos variados como a desintegração do meio agrícola, pobreza, condicões climáticas 

extremas e violência. Entende-se a cidade como um espaço onde as oportunidades de sobrevivência são 

superiores. A cidade sendo um espaço mais densificado e diversificado, garante mais facilmente, acesso a bens 

básicos, segundo uma actividade comercial competitiva e densa, serviços e equipamentos, e a oportunidades de 

emprego sem especialização.85 Numa altura que competia com o elevado volume de ofertas que surgia na 

cidade, com as novas importações e o novo tipo de comércio informal, que actuou desde o início  de forma 

agressiva e atractiva logo após a revolução de 1986, os espaços rurais não souberam acompanhar o 

desenvolvimento e assistiram ao enfraquecimento da sua actividade agrícola e à falta de serviços.86 

Por outro lado, a cidade para além da oferta de trabalho, não desenvolveu planos e leis urbanas que 

evitassem ou atenuassem o fenómeno das áreas informais, e resultou na degradação geral do ambiente urbano 

e na construção e deteriorização de vários bairros, no centro histórico e não só. Estes factos, a partir dos anos 

90, aceleraram o processo do crescimento de áreas informais pela cidade. Apesar da grande quantidade de 

                                                           
81 World Bank, 2006 
82 UN-HABIT 2007 
83 Institut Haïtien de Statistique et D’Informatique, 2009 
84 CIA World Factbook 2010 
85 GOULET, Jean, Sobre los cerros de Puerto Príncipe: Vivir en el laberinto, Vivir en la Ciudad: Lo Cotidiano de la inserción urbana 

en México, América Central e el Caribe, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Costa Rica, 2003. 
86 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 



 

 

 

 

  

Fig. 20 A partir do esquema de Henry Godard da tipologia de habitação de Port-au-Prince em 1982 
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áreas informais, elas concentram-se maioritariamente em quatro cidades do Haiti, Porto Príncipe, Cap Haitien, 

Les Cayes e Gonaives, onde 90% dos assentamentos informais estão localizadas. Obviamente é na área 

metropolitana de Port-au-Prince que se encontra o maior aglomerado de assentamentos informais, 

contabilizando 357 entre os 474 em 1997, num total de 75% do total das quatro cidades. Um estudo de 2000, 

afirma que, desde 1986, 20% da área total informal ocupada da capital é terreno do estado, e desde 1990 2% do 

terreno ocupado é privado. Com o enorme crescimento da população nas últimas décadas, o recurso a terrenos 

do estado e privado foi algo muito recorrente.87 

Sem planeamento, a população migratória tem que se adaptar ao sistema existente e adaptá-lo às suas 

necessidades, executando etapas fundamentais como encontrar um local para habitar e trabalhar e criar os seus 

próprios laços sociais. As áreas informais formam-se e desenvolvem-se, e tornam-se uma adaptação “fácil” para 

a nova população, na sua maioria sem posses para o mercado formal, onde estabelecem a sua habitação com 

os materiais colhidos no local, junto de pessoas que socialmente vivem o mesmo estigma e num local onde 

podem desenvolver um negócio informal, se necessário. Com o crescimento populacional contínuo e a 

consequente total ocupação de bairros informais, estes estão constantemente a ser criados na, e à volta, da 

cidade. Actualmente estima-se que dois terços dos habitantes de Porto Príncipe residam em áreas informais, 

distribuidos por inúmeros bairros, cidades dentro da cidade, tal como Goulet afirma, como por exempo Cité Soleil 

(200mil habitantes) ou Fort National (80mil).88 

O acesso ao solo e habitação são variadas e dependem do assentamento e do processo de consolidação.  

O crescimento acelarado, a ausência de terreno indicado para construção e as áreas de risco de cheias 

produzem uma pressão no mercado imobiliario que inflaciona os seus valores, tornando o acesso ao solo e 

habitação mais dificil.89 

Goulet define três tipologias de assentamento informal em Porto Príncipe: 

- Invasão e densificação dos vazios urbanos do centro da cidade, principalmente no espaço entre as 

construções e nos patios (St.Martin e Bel Air); 

- Expansão nos terrenos periféricos do centro da cidade, na costa, nos aterros (Cité Soleil, Cité l’Eternel, La 

Saline);  

- e um terceiro que se caracteriza por assentamentos nas colinas e montanhas da área metropolitana, 

como a áreas densificadas de Carrefour Feuilles. 

Em todos, a ocupação do terreno é ilegal, a densidade é elevada e estão ausentes serviços urbanos 

básicos e desenvolvimento planeado. As dissemelhanças são locais e topográficas, isto porque as distâncias ao 

centro e a topografia do terreno são diferentes em cada tipologia.  Não se nota a presença de automóveis nestas 

                                                           
87 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 
88 GOULET, Jean, La gestion urbaine aux antipodes de la technocratie: l’expérience des bidonvilles de Port-au-Prince, Rencontres 

internationales – Démocratie et Management local, Quebec, 2003. 
89 MATHON, Dominique, Pauvrete et strategies de survie dans les quartiers precaires de l'aire Metropolitaine de Port-au-Prince, 

Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC), México, 2005. 



 

 

  

Fig. 21 Estrutura Global da área metropolitana de Porto Príncipe 
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áreas, nem muitas vezes espaço para tal, porque os seus habitantes e construtores não os possuem, logo no 

processo de planeamento irregular e construção não têm em consideração a rede viária.90 

As infraestruturas viárias estão estagnadas, o estado desenvolve muito pouco a sua rede, e o sector 

privado só o faz para o desenvolvimento de bairros ricos. Logo, se a rede não se desenvolve também não se 

desenvolvem novas áreas informais. Razão pela qual o nível de densificação em áreas informais é elevada, 

porque o desenvolvimento faz-se à volta das infraestruturas existente ou densificando ainda mais áreas onde a  

comunidade é mais velha. A pressão territorial é tanta, que ruas de 6 a 8 metros são consideradas desperdício 

de espaço.91 

A ausência da intervenção política, a pressão demográfica, a enorme procura de casas, o pouco espaço 

livre, a prevalência da cultura pedonal em detrimento do automóvel, ausência de princípios elementares de 

higiene pública e cadastro territorial permitem que seja caracterizado por uma vasta propriedade horizontal, 

constituída por 1 ou 2 prisos.92 

 

Numa cidade em que dois terços da população reside em áreas informais, as habitações precárias não são 

vistas como um acampamento temporário. Muitas áreas tiveram origem há mais de 20/30 anos, portanto 

acarretam história, multi-gerações e uma estrutura suportada por serviços e equipamentos, informais mas 

funcionais e reais, resultado do esforço e coesão da comunidade.93 Sem o suporte estatal para a habitação 

social, o desenvolvimento das áreas informais é responsabilidade do indivíduo e da comunidade, por processos 

faseados, devido à falta de apoio e limite económico. Onde se inclui a invasão e preparação do terreno, a 

construção, à partida por materiais precários, e uma fase ao longo dos anos de consolidação habitacional e 

urbana, que envolve, em termos individuais, a melhoria das habitações com materiais duráveis, e em conjunto 

com a comunidade, a construção de estruturas comunitárias que desenvolvam a vida social do bairro.94 Nas 

primeiras fases, a dimensão das parcelas definem a configuração do espaço, principalmente entre espaço 

construído e de circulação. O desenho dos corredores, depende do alinhamento das estruturas e a sua 

importância no acesso de toda a área. Elementos como o terreno, o tipo de ocupação (individual ou colectiva), e 

o estado socioeconomico dos residentes, são também influenciadores na configuração do espaço.  A lógica da 

morfologia reflecte-se através da adaptação de modelos urbanos, irregulares e não controladas pelo município, 

através da apropriação e recuperação do espaço.95 

Estas áreas têm caracteristicas de um ambiente urbano, sendo possível encontrar dentro dos seus limites, 

lojas, incluíndo artesanato, cafés e restaurantes, escolas, igrejas, mercados, praças, serviços pessoais e  

                                                           
90 GOULET, Jean, Sobre los cerros de Puerto Príncipe: Vivir en el laberinto, Vivir en la Ciudad: Lo Cotidiano de la inserción urbana 

en México, América Central e el Caribe, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Costa Rica, 2003. 
91 GOULET, Jean, op. cit. 
92 GOULET, Jean, op. cit. 
93 GOULET, Jean, op. cit. 
94 MATHON, Dominique, op. cit 
95 MATHON, Dominique, op. cit. 



 

  

Fig. 22 Esquema de densidades e ocupação de solo na área metropolitana de Porto Príncipe 
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profissionais, chuveiros comunitários. E apesar de forma lenta e fora do mercado formal, o núcleo habitacional 

representa um acumular de capital fixo (de acordo com o custo de construção, aluguer do terreno, e outras 

transações do mercado informal), porque as casas são comercializadas.96 

Um problema que se depara quando o território é extremamente densificado, principalmente nas colinas, é 

a segurança, pois a estrutura pedonal é constituída praticamente na totalidade por corredores muito estreitos, 

que impossibilita caminhar lado a lado mais que uma pessoa, e apenas os mais familiarizados conseguem 

orientar-se numa estrutura que se assemelha a um labirínto. Pela noite, a iluminação de rua é inexistente, 

apenas é levemente iluminada pelas luzes interiores das casas, e alguns corredores estão encerrados por 

portões instalados pelos residentes desse mesmo corredor, que só eles têm acesso. Estes corredores não são 

obrigatoriamente rectos, mas são contínuos, com alguns pequenos becos perpendiculares. O desenvolvimento 

deste ordenamento é executado por mútuo acordo entre constructor e vizinhos, que delimitam o espaço entre as 

suas casas, que varia geralmente entre um metros e dois metros, e por vezes três metros, e ocasionalmente por 

um espaço muito curto da largura de uma parede. O corredor é um dos elementos que prova a forte coesão 

como comunidade de forma a ultrapassar os vários obstáculos com que se deparam, pois em muitos casos este 

elemento é pavimentado com cimento de forma a garantir melhores condições no acesso a cada casa.97 

 

II.2.2.1 Redes informais 
 

Goulet destaca a cidade informal, referindo-se a Porto Príncipe como um modelo que não está sob regras 

de uma entidade superior e reconhecida, antes sim, por regras vindas de dentro, respeitadas e partilhadas.98 

Afirmação que caracteriza as comunidades informais como elementos integrados socialmente, que implementam 

uma rede social de coesão e respeito mútuo para melhorar as suas vidas. 

Não só através dos elementos físicos se traduz a organização da vida urbana. Nestes casos, a pobreza, a 

falta de espaços livres e equipamentos, não impendem a comunidade de se organizar e cooperar para criar um 

ambiente social saudável. Os diversos eventos corroboram a vida social nas áreas informais, tais como, eventos 

culturais, festas, protestos, jogos de futebol, cerimónias religiosas. O esforço de todos é empreendido na 

construção e criação de soluções colectivas, em suprimento da melhoria praticamente intangível dos espaços 

privados, isto é, a casa de cada um.99 

Nos bairros informais estão implementadas diversas redes, que se destacam pelo esforço de integração e 

melhoria da qualidade de vida da sua população. A rede familiar, numa primeira fase, propicia a integração dos 

individuos e a distribuição de tarefas comunitárias. Mas a rede do bairro possui maior importância na  

                                                           
96 GOULET, Jean, Sobre los cerros de Puerto Príncipe: Vivir en el laberinto, Vivir en la Ciudad: Lo Cotidiano de la inserción urbana 

en México, América Central e el Caribe, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Costa Rica, 2003. 
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98 GOULET, Jean, op. cit. 
99 GOULET, Jean, Les pauvres qui construisent la ville: Réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince, Colloque 

étudiant Réalités et transformations des milieus uribain et régional, 72º Congrès de l'ACFAS, Montreal, 2004. 



 

 

  

Fig. 23 Localização de áreas informais na área metropolitana de Porto Príncipe 
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organização e desenvolvimento da área, e permite ainda a ligação à rede de associações, fundamentais para o 

processo de gestão e melhoramento das condições sociais e qualidade de vida. Geralmente, seguindo esta linha 

de coesão, formam-se comités que, através de acordos com outras entidades (electricidade e água), são 

responsáveis pela distribuição nos próprios bairros. Em Fort Mercredi, duas associações formam um comité que 

gere a distribuição de água nos seus limites. A associação COGEEFNAL (Administrative 

Committee of Fort National), na área de Fort National, iniciou um programa para a construção de milhares de 

metros de corredores, escadas e sistema de esgotos em cimento, nas suas áreas. São as organizações e 

associações formados dentro de cada área que acabam por gerir alguns equipamentos públicos, como o centro 

de saúde comunitário de Cité l’Eternel, gerido em conjunto por nove organizações desta área. O recurso 

garantido por estas associações é feito através de donativos privados, revenda de água e electricidade, ajudas 

não governamentais, ou por parte da própria comunidade. Os acordos entre estado e comunidades foram 

iniciados e idealizados pelas organizações comunitárias, que apesar da resistência inicial do estado, permitiram 

formar um projecto bastante funcional.100 

A rede religiosa tem, muitas vezes, uma função importante no desenvolvimento social das diversas áreas 

informais, devido à sua intervenção que vai para além do foro religioso. Com bastantes seguidores, as igrejas de 

cada área densenvolvem estruturas educacionais e de saúde, dentro da própria rede religiosa. Por vezes tão 

extensa que domina o espaço social e físico do bairro. Consequentemente é natural que haja nestes limites um 

número considerável de seguidores religiosos, que encontram na igreja um espaço de fé, liberdade espiritual e 

desenvolvimento educacional e social.101 

As infraestruturas e serviços a que muitos habitantes das áreas informais têm acesso, são produto do 

esforço comunitário atrás descrito, mas no geral o acesso a todos eles é feito de modo muito deficiente, ou na 

sua insuficiencia ou ausência. A localização é um factor preponderante, pois a proximidade com as redes 

públicas têm, dentro do acesso precário, maior presença do que áreas afastadas das principais redes.102 

O  acesso a água é feito por três tipos: mercado, fontes públicas e fontes e poços. A qualidade da água 

varia da origem dela. E uma boa parte da população, para ter acesso a àgua tem que pagar, independentemente 

da sua qualidade. O preço varia de área em área, em Cité L’Eternel, um garrafão custa 0,50 a 3 gourdes e 4 a 7 

gourdes em Fort National. E a explicação tem que ver com disponiblidade de água e a sua origem. A capacidade 

de armazenagem é muito limitada, existindo o mínimo de acordo com as necessidades de cada família. Em 

stinfort não existe fontes de captação de água, logo a população tem que se dirigir ao bairro mais próximo ou 

construir poços. A água das fontes, devido às latrinas e ao uso variado que lhe empregam, é poluída. A água da 

chuva é muitas vezes o acesso a água de muitas famílias (fort national). Apesar dos acordos entre comunidade 

e entidade de distribuição de água em Cité l’Eternel e Fort National, não é suficiente para abranger toda 
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a população, servindo apenas cerca de 16%.103 

A área metropolitana sofre à vários anos cortes de energia em toda a sua rede com duração variada entre 

horas e dias. Nas áreas informais, a conectividade é geralmente danificada pelo excesso de conexões 

clandestinas. As casas conectadas à rede legalmente são raras, a maior parte delas está ligada ilegalmente, no 

entanto o acesso a ela é pago.104 

Os equipamentos educacionais públicos são insuficientes nas áreas informais. Tal como a sua qualidade. 

As famílias procuram soluções fora dos limites do seu bairro. Na área metropolitana, estes estabelecimentos 

concentram-se em áreas de maior procura, concluíndo que as áreas informais são alvos de distribuição irregular. 

A proximidade raramente é um factor crucial na escolha, sendo o custo e a qualidade importantes. O estado do 

serviço de saúde não difere muito do da educação.105 

Apesar desta precariedade, o esforço da comunidade já produziu vários desenvolvimentos, são exemplo, 

alguns casos de bairros informais que possuem praça iluminada,  campo de futebol, sistema de electricidade, 

estradas, corredores e escadas em cimento, canos de esgoto, centro comunitários, igrejas, chuveiros públicos, 

escolas públicas, algumas privadas e orfanatos. Em Cité l’Eternel (50,000 hab.) existem bancos de água, 

chuveiros públicos, ruas de cimento, oito igrejas, cinco escolas privadas, escola comunitária, praça pública (com 

uma televisão), centro de saúde comunitário.106 

 

II.2.2.2 Tipologia habitacional 
 

O tipo de habitação nas áreas urbanas, e principalmente em Port-au-Prince pode ser dividida em três 

tipologias107: 

- Habitações isoladas (moradias), no centro da cidade ou nas áreas suburbanas: 

Localizadas no centro e na perifería da cidade, são cada vez mais inacessíveis a famílias cuja renda é média e 

alta, resultado da escassez de terreno urbano no centro da cidade, e proximidades, e consequente preço 

elevado, como pela inexistência de um crédito para a habitação (as taxas de juros para a construção, compra ou 

melhoria são muito altas) e pelos elevados valores dos materiais e mão de obra. 

A ausência de proteção de propriedade no Haiti, impede que muitas famílias invistam em casas caras com 

medo de perdê-las em qualquer roubo e ocupação. Portanto optam por uma construção informal, pelas próprias 

mãos, ao longos dos anos, até estar completa (pode levar 10 a 20 anos), vivendo até lá sem condições básicas 

de conforto e higiene; 
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- Habitação em apartamentos: 

Ainda não existe legislação quanto à construção de apartamentos no Haiti, mas a tendência da sua 

construção está a aumentar, do centro da cidade à periferia e dos bairros de luxo aos bairros mais 

desfavorecidos, onde cada vez mais se encontram edifícios de apartamentos de 3 e 4, e até de 5 andares. 

- Habitações informais: 

Construções precárias por parte da população pobre, devido à falta de apoio governamental e 

planeamento urbano.  

Como já foi referido, como parte do processo de estabelecimento das áreas informais, hoje as habitações 

informais não têm as mesmas caracteristicas de há mais de vinte anos atrás. Devido à generalização de 

materiais duráveis, as habitações foram substituindo a madeira, as chapas de metal e outros elementos menos 

duráveis por betão e blocos de betão. Em 2000 as habitações precárias, isto é, habitações informais construídas 

à base de materiais menos duráveis, só representavam 5% do volume da área metropolitana, provando que a 

população, apesar da falta de meios económicos, prefere investir em materiais mais caros, solidos, duráveis.108 

Geralmente as casas têm um ou dois compartimentos limitados, com área total entre 12 e 25m², apenas 

num piso. Poucas têm casa de banho ou cozinha. As condições e dimensões das habitações são indicadores da 

falta de rendimento, programas de habitação social e pressão sobre solo urbano.109 

O espaço público adjacente à casa, a rua, é uma extensão do espaço privado que se revela insuficiente 

para as tarefas diárias. Esse espaço é ocupado e utilizado para tarefas, tais como cozinhar e lavar roupa, 

produzindo um meio ambiente em que alguma da intimidade, que no ocidente está ocultado, se torna a imagem 

e vivência da rua.110 

A maioria dos habitantes das áreas informais vive em estatuto de arrendatário. Logo, não são sempre os 

responsáveis pela construção. O estatuto de arrendatário domina a proporção proprietário/arrendatário. Na área 

metropolitana a percentagem de arrendatários é de 53%, 39% das habitações são ocupadas pelos proprietários 

e 8% estão ocupadas sem custos. O custo varia de acordo com a qualidade e o tipo de bairro. Em 2001, 

arrendar uma casa de cimento com 1 ou 2 compartimentos, sem serviços e num bairro precário, mas aceitável, 

custava 15,000 gourdes (US$575) por ano, e num bairro mais pobre 5000 gourdes (US$190).111 

   

                                                           
108 GOULET, Jean, Les bidonvilles: une forme urbaine viable?, La Ville Autrement, Montreal, 2004 
109 MATHON, Dominique, op. cit. 
110 GOULET, Jean, Les bidonvilles: une forme urbaine viable?, La Ville Autrement, Montreal, 2004 
111 GOULET, Jean, Sobre los cerros de Puerto Príncipe: Vivir en el laberinto, Vivir en la Ciudad: Lo Cotidiano de la inserción 

urbana en México, América Central e el Caribe, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Costa Rica, 2003. 



  

Fig. 26 Localização da area de Intervenção, centro histórico, no contexto da áre metropolitana de Porto Príncipe 
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II.3 Análise da área de intervenção 
 

Porto Príncipe e a sua área metropolitana são uma mancha contínua de áreas informais, que se vão 

desenvolvendo, por vezes em vazios urbanos, outras em terreno ganho ao mar ou escalando colinas. Foi no 

centro histórico que as primeiras habitações informais se instalaram, nos vazios urbanos, entre outras 

habitações e pátios, criando um fenomeno de invasão no interior dos quarteirões. Após a lotação do espaço 

vazio no centro histórico é que as áreas informais foram progredindo para fora desse limite, na sua maioria para 

sul e norte, mas no geral sem uma orientação definida, sendo a único motivo o de aglomerar o maior número de 

habitações, num sentido básico de proximidade e consequente acesso a bens essênciais e serviços. Este 

fenómeno enquadra-se numa das tipologias, já apresentadas, definidas por Jean Goulet, que definiu este tipo de 

assentamento informal como uma invasão e densificação informal dos espaços vazios do centro da cidade, 

principalmente no espaço entre as construções e nos pátios. 

Ao contrário das áreas informais que se foram desenvolvendo à volta do centro da cidade, as habitações 

precárias surgem no centro, numa malha ortogonal e numa estrutura urbana já definida antes do seu 

assentamento. Enquanto nas outras áreas o seu limite é maioritariamente travado por elementos naturais e a 

sua progressão no terreno não respeita nenhuma ordem ou regulação, produzindo a imagem universal que 

temos das áreas informais, no centro da cidade desenvolvem-se no interior dos quarteirões regulares até lotarem 

o seu espaço vazio. A periferia destes quarteirões são constituídos na sua maioria por edifícios formais, 

ocupando lotes de área média, construídos com blocos de betão  e que variam muito no número de pisos, entre 

1 e 4 pisos, revelando-se uma fachada que esconde as mutações precárias desenvolvidas no seu interior, 

assemelhando-se a um jogo didático infantil com o objectivo de ocupar totalmente uma área regular com um 

certo número de figuras geométricas mais pequenas. Logicamente, apenas o assentamento se produz com uma 

base regular numa lógica de ocupação do espaço, porque o resto da estrutura é completamente informal, com 

acessos muito limitados e características similares a uma área informal irregular. A periferia dos quarteirões é 

constituída, no piso térreo, por tipologias comerciais e outros serviços, e no pisos de cima, por serviços ou 

armazéns de apoio ao comércio. 

É possível definir o centro histórico em três zonas, duas mais densificadas, característicamente 

habitacionais, onde ocorre a ocupação do interior dos quarteirões, e outra menos densificada, por serviços e 

equipamentos. A área menos densificada corresponde à parte central do centro histórico e é caracterizada por 

lotes médios e formais, ocupados por tipologias administrativas, públicas e de serviços. As áreas densificadas 

estão localizadas a norte e sul, dentro dos limites do centro histórico, congregam maioritariamente habitações e 

são caracterizadas por lotes mais pequenos. O mapa de densidades (ver anexo, fig.) evidência essa clara 

divisão na distribuição da mancha clara e escura. Existem quarteirões, com pouco mais de um hectar, onde o 

número de lotes chega perto dos duzentos, lotes informais que invadem o espaço vazio dos quarteirões até o 

deixarem lotado.  



  

Fig. 27 Limite do centro histórico de Porto Príncipe 
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Na estrutura do centro histórico, este fenómeno provoca um congestionamento urbano a muitos níveis, 

porque em termos funcionais a cidade foi desenvolvida para gerir um número de habitantes adaptável à 

capacidade da sua estrutura, não só habitacional como de equipamentos e serviços, para alcançar uma vida 

social estável e funcional. A concentração de habitantes em excesso  numa estrutura que não tem capacidade 

de resposta para esse excedente, não só esgota os seus recursos como a sua distribuição é deficiente. 

O declínio do centro histórico teve início por volta de 1950, e até 1970, parte do centro histórico entrou em 

processo de degradação, constituíndo 24% de toda a área informal de Porto Príncipe. Outros factos que 

contribuiram para o declínio foram o estado de degradação da maior parte das estradas e a ausência de 

passeios para a circulação de transeuntes em outras e a invasão da actividade informal nas ruas e passeios 

devárias ruas, que não permitem a livre circulação dos seus habitantes.112 

Expostos os problemas, a zona do centro histórico, pela sua importância histórica, estrutural e funcional, 

revela-se como um dos casos mais interessantes, não só sociológicamente como a nível urbano, e a sua 

solução pretende-se iminentemente. Numa altura que o Haiti recupera de uma das maiores catastrofes naturais 

nacionais e internacionais é urgente procurar soluções que permitam ao país reduzir os impactos de catastrofes 

vindouras, ainda para mais quando apontam a qualidade e estrutura das habitações como um dos principais 

factores para o nível de destruição. 

A 12 de Janeiro de 2010 ocorreu um terramoto de magnitude 7.3 na escala de Richter que devastou o 

País. Estima-se que um total de 1,5 milhões de pessoas tenham sido afectadas, 220,000 perderam a vida e 

300,000 foram feridas, 105,000 habitações foram destruídas e 208,000 foram danificadas, deixando milhares de 

pessoas sem casa, que consequentemente levou à saída de 500,000 pessoas da cidade e local de desastre 

para procurar abrigo.113  A vulnerabilidade do Haiti é enorme face a desastres naturais, adicionando o facto que 

96% da população vive na iminência de dois ou mais desastres na sua vida, revela a necessidade de um 

cuidado mais intenso. O centro histórico foi bastante danificado, onde muitos quarteirões atingiram um nível 

elevado de destruição (ver anexos) 

Geograficamente o centro histórico é limitado, a norte pela rua Tirème, a sul pela rua Oswald Durand, a 

oeste pela Boulevard Harry Truman e a este pela rua Capois. Dentro da estrutura urbana existem quatro eixos 

que estruturam o centro.114 A rua Paul VI, conecta o centro administrativo e institucional na baixa e zona 

ribeirinha. Pontos de referência para uma leitura da cidade podem ser encontrados nesta zona, como a Direcção 

General dos Impostos, a Central Autónoma Metropolitana de Água Potável e a Tribunal Superior de Contas. 

Devido a todas as instituições, é comum ambos os lados das ruas ocupados por carros estacionados, reduzindo 

assim o espaço de circulação. A rua Bonne Foi, caracterizada pelos tipos de modelo de negócio que Bazabas 

definiu, semi-sedentário e modelo móvel, o primeiro constituído por estruturas de chapa de ferro para expor os 

                                                           
112 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 
113 Haiti Earthquake PDNA: Assessment of damage, losses, general and sectoral needs, Annex to the Action Plan for National 

Recovery and Development of Haiti, 2010. 
114 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 
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Fig. 28 Caracterização em fotos do centro histórico de Porto Príncipe 
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produtos e o segundo, de forma móvel, objectos que pudessem ser carregados pela rua e passeio, como baldes. 

Existia outro tipo de comércio nesta rua, o de livros usados e novos. A Rua du Champs de Mars, como noutras 

partes, a venda informal é também comum, de bens electrónicos, produtos para a casa, e ferro velho. E o quarto 

eixo, a boulevard Jean-Jacques Dessalines, a artéria mais importante a nível comercial, e divide a estrutura 

urbana da actividade informal em duas. No lado ocidental, a venda de vestuário e serviços distribuição de 

produtos manufacturados e de cozinha. Para oeste, a venda envolvia peças de carro e oficinas de carros, que 

consistia em 90% da actividade ao longo da rua Champs de Mars, entre a boulevard Jean-Jacques Dessalines e 

a zona ribeirinha, e por vezes ainda se apropiava do interior dos quarteirões.115 O crescimento desta actividade 

cada vez mais informal e menos integrável, densenvolveram uma estrutura pouco sustentável para a habitação e 

qualidade de vida, muito degradada e conflituosa. 

A diversidade que tanto caracteriza os centros históricos, também está presente em Porto Príncipe, numa 

rede que engloba habitação, comércio, indústria e instituições. Mas mais uma vez a ausência de uma política 

urbana prejudica a cidade, e especificamente no centro histórico, o património arquitectónico que é atingido por 

uma deterioração gradual, tal como as estradas e a ausência de passeios em algumas ruas.116 

As actividades informais invadem praticamente todas as ruas do centro histórico na forma de comércio e 

serviços, cerca de 90% dos passeios estão ocupados, que acabam por não permitir a livre circulação dos 

transeuntes e automóveis, apesar da considerável largura das ruas (o perfil da boulevard Jean Jacques 

Dessalines atinge os 20 metros), impedindo assim o normal funcionamento do sistema urbano. Estima-se que 

75% do total de empregos, sejam informais, este recurso demonstra investimentos pessoais em vários 

sectores.117 

O grande problema com que se depara o centro da cidade é sem dúvida a invasão e ocupação informal de 

que foi alvo e é necessário resolver questões essênciais de habitação e melhorar o seu funcionamento geral 

sem retirar a identidade que a caracteriza. 

 

  

                                                           
115 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 
116 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 
117 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 
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Fig. 29 Imagens do projecto Habitat 67 de Moshe Safdie 
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III.  O Centro Histórico de Porto Príncipe – Estratégias de Regeneração Urbana 

 

Resumo 
Para além dos conhecimentos adquiridos anteriormente na análise dos suportes teóricos e técnicos, é 

apresentado neste capítulo projectos de referência que tiveram relevância e foram igualmente adoptados no 

desenvolvimento conceptual do projecto. É ainda elaborado um programa estratégico, para definir e expôr os 

principais desígnios e objectivos a desenvolver ao longo do projecto. 

Posteriormente, ciente da preponderância do contexto em que se insere , este capítulo aborda o processo 

de evolução do projecto de regeneração urbana para o centro histórico de Porto Príncipe, da escala urbana ao 

módulo habitacional, com destaque para o desenvolvimento do quarteirão tipo, que suprime as áreas informais e 

devolve uma lógica formal à área de intervenção. 

 

Abstract 
In addition to the knowledge previously acquired in the analysis of theoretical and thecnical support, it is 

presented in this chapter, reference projects that had relevance and were equally adopted in the conceptual 

development of the project. It is also elaborated a strategic program, to define and expose the main purposes and 

objectives to develop during the project. 

Posteriorly, awared of the preponderance of the context where it is inserted, this chapter approaches the 

evolution process of the urban regeneration project for the historic center of Port-au-Prince, from the urban scale 

to the housing module, highlighting the development of the block type, which suppresses the informal areas and 

returns a formal logic to the intervention area. 

 

III.1 Pressupostos e Projectos de Referência 
 

Analisaram-se projectos que pudessem contribuir e permitir, para o presente estudo, uma visão e 

compreensão abrangente do espaço construído com base em estruturas modulares e evolutivas. 

Um dos projectos analisados deveu-se à sua manifesta intenção em evoluir a composição formal da 

construção em alta densidade. No Habitat 67, Moshe Safdie explora essa composição de forma a garantir um 

terraço para cada habitação num cenário de alta densidade, com uma lógica construtiva semelhante a uma 

montanha que joga com cada módulo habitacional de forma a criar pendentes que consequentemente produzem 

os terraços, sombras e permitem a entrada de luz natural. 

Os projectos, Quinta Monroy e Montrrey, levados a cabo pelo estudo Elemental são o seguinte objecto de 

análise, motivado também pela exploração formal, mas neste caso temporal, devido às caracteristicas inerentes 

à apropriação da habitação pelos seus residentes. Neste caso a evolução da habitação tem uma relevância que 

no primeiro é inexistente, porque os projectos permitem uma evolução construtiva pelos próprios residentes,  



 

  

Fig. 30 Imagens e desenhos técnicos  do projecto Habitat 67 
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sendo desenvolvida à imagem dos mesmos e que cria uma imagem final heterogénea e muito característica de 

um ambiente informal. 

 

A partir da tese “A Three-Dimensional Modular Building System” e “A Case for City Living” (1961), do arquitecto 

Moshe Safdie, foi realizado o pavilhão principal, que englobava residências temporárias, da Exposição Mundial 

de 1967 em Montreal. Desenvolvida para criar uma comunidade através da exploração de novas soluções de 

desenho urbano e alta densidade, Safdie elaborou um projecto que juntava um sistema construtivo de três partes 

a elementos préfabricados em betão e módulos habitacionais.118 

O uso de módulos repetitivos num sistema de sobreposição e recuo tinha como principal objectivo num 

sistema de alta densidade, um ambiente salubre, desde a iluminação de todos os módulos aos jardins privados, 

a que cada habitação tem direito, a pelo menos um módulo destes espaços, jardim/terraço, que eram criados na 

cobertura dos módulos do piso de baixo, apenas possível através dos recuos e pendentes desses mesmo 

módulos. Desenvolveu-se neste sistema, 16 configurações diferentes num total de 354 unidades modulares, que 

se traduziram em 158  habitações. Inicialmente o projecto englobava 950 módulos num total de 20 pisos que 

englobava ainda escolas, comércio, escritórios e espaços culturais, num resultado de escala bastante diferente, 

assemelhando-se a uma pequena cidade com altos nível de densidade, mas que não chegou a ser concretizado. 

A única função comercial existe no parque de estacionamento, onde há uma loja de conveniencia. 

Num sentido de comunidade, as comunicações verticais, localizadas no núcleo das três partes da 

estrutura, igualmente distribuídas, conectam com o piso térreo, a praça, o quinto, sexto e décimo piso, de forma 

a dar lugar às comunicações horizontais, umas exteriores e outras cobertas, intituladas “ruas pedonais”, que têm 

a função de acesso às habitações, para além da sua relação com os elementos naturais e espaços públicos. 

Os módulos rectangulares estão desenvolvidos para suportar  o peso da estrutura e estão conectados 

entre sim por cabos de alta tensão e soldagem. Cada módulo mede 11,7m x 5,3m x 3m, e das posíveis 

variações de modelação, geram habitações com áreas entre os 56m2 (600sqft) e 167m2 (1800sqft).119 

O objectivo de análise deste projecto destaca-se pela construção de uma forma que englobasse alta 

densidade, mas que se demarcasse do típico bloco vertical, explorando  os cheios e vazios que pudessem criar 

espaços privados e comuns, numa forma obvia de promover tanto conceitos ambientais como comunitários. 

Prova disso é a opção na extensa largura do projecto, que obrigatoriamente tem de ser percorrido 

horizontalmente, contrariando o modelo vertical e a sua conexão isolada e sem uma referência de rua, entre o 

exterior e privado. O desenvolvimento destes corredores horizontais, muitos deles exteriores e com aberturas 

para os elementos naturais, propõe uma ligação menos isolada, com uma interação directa com a rua, ou 

sentido de rua e exterior. Não sendo suficiente, essa referência de rua nos pisos sem ligação ao piso térreo, 

Moshe Safdie engloba espaços verdes na estrutura, na falta destes na sua envolvente, desenvolve novos níveis 

                                                           
118 http://cac.mcgill.ca/safdie/habitat/default.htm 
119 http://cac.mcgill.ca/safdie/habitat/default.htm 



  

Fig. 31 Imagens da Quinta Monroy, Elemental 
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para a estrutura verde, atenuando as ausências e excessos de escala que um projecto de alta densidade possa 

ter. 

Uma falha obvia que se pode assinalar foi o custo do projecto que passou os limites previstos, motivo pelo 

qual nunca tomou a forma final que inicialmente Safdie tinha projectado. Mas também foi o único projecto da 

Exposição Mundial que, até hoje, manteve as funções para o qual foi contruído para 1967. 

Solução inovadora na época, serviu nos anos vindouros como objecto de análise e estudo, numa nova 

forma de explorar volumes e necessidades sociais e urbanas, é também um estudo que, desde a sua 

elaboração, influencia arquitectos, mesmo os mais recentes, como podemos observar nas formas de estúdios 

como os BIG, comparando até com as soluções Habitat propostas por Safdie para Nova Iorque e Porto Rico, que 

nunca chegaram a ser construídas. 

 

O projecto da Quinta Monroy foi requesitado ao estúdio Elemental para criar habitações de baixo custo 

para 100 famílias, que há 30 anos tinham ocupado ilegalmente um terreno em Iquique, México. O desafio 

proposto foi utilizar os mesmo 5000m2 e uma quantia mínima para a construção. 

Com estas limitações após os primeiros estudos para o assentamento de 100 habitações, eliminaram duas 

formas construtivas, em banda e na vertical, porque na melhor opção das duas, apenas 66 famílias teriam direito 

a uma das habitações, porque era a quantia de lotes que se adaptava, nesses moldes, aos 5000m2.120 

Tendo em conta que a evolução das habitações era um princípio a adaptar, visto que a curto e longo prazo 

seria a opção económica mais acessível às famílias carenciadas, a solução encontrada partiria no piso térreo, 

composto por um módulo construído e na horizontal os respectivos módulos de evolução. Sobre o módulo 

construído acenta outro módulo construído, com acesso vertical através de escadas exteriores, que terá sobre 

ele a sua evolução. O vazio sobre os módulos do piso térreo, serão a evolução do apartamento dos pisos de 

cima. Divisões feitas a habitação do piso térreo pode evoluir até três módulos na totalidade, atingindo uma área 

máxima de 54m2 (18m2+18m2+18m2) e o apartamento nos pisos superiores até 72m2 (4 módulos x 18m2).  

Nesta ordem, 50% da casa e toda a estrutura é construída, encarregando a construção dos restantes 50% para 

a própria família. A construção inicial previa cozinha, casa de banho, escadas e paredes de separação, por se 

tratarem de partes da construção com mais exigências a todos os níveis.121 

Uma estrutura, tratando-se de uma habitação social com custos mínimos, define as condições do espaço 

habitável que, consequentemente terá funções tanto de suporte livre para evoluções como de imagem final da 

forma. 

A análise elaborada ao estado da antiga estrutura, revelou que existiam duas tipologias de espaço, uma 

privada (habitações) e uma pública que demonstrava um estado degrado, por falta de cuidado. No projecto  

                                                           
120 elementalchile.cl 
121 elementalchile.cl 



 

 
  

Fig. 32 Imagens da Quinta Monroy e Montrrey, Elemental. 
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foram desenvolvidas áreas colectivas restritas a apenas 20 famílias (20 habitações) e deste modo promovendo o 

uso e manutenção destes espaços.122 

Este modelo habitacional foi bastante sucedido, e já foi implantado noutras cidades mexicanas. A mais 

recente, a Quinta Monterrey, é desenvolvida praticamente sobre as mesmas linhas que a Monroy, exceptuando 

duas mudanças. Na realidade um acrescento, uma cobertura ao longo do edifício, sobre os cheios e os vazios, 

permitindo assim maior flexibilidade na construção futura e uma estrutura urbana diferente, que ocupa o 

perímetro do quarteirão. 

Apesar de referirem que a estrutura vai definir a imagem final do edifício, a verdade é que a apropriação 

das habitações é bem sucedida, equilibrando a transição entre objecto inicial construído e evolução construída. 

A evolução feita por, e ao gosto , dos seus proprietários produz efeitos na imagem do edifício, e 

sendo cada evolução obra de cada família, toda a estrutura ganha uma pele heterogenea, própria de ambientes 

auto-construídos, mas com o lado positívo de uma estrutura estável e durável. Aceite pela sua envolvente e, 

principalmente, pelos seus proprietários, que se sentem realizados, não só, por participar na construção das 

suas casas, como ser  elemento fundamental e decisor na evolução e imagem da sua habitação, tanto interior 

como exterior. Questão que em outros casos é centro de discussão dos proprietários pela imagem homogénea e 

repetitiva, característica de muitas habitações sociais. 

  

                                                           
122 elementalchile.cl 



III.2  Estratégia Programática 
 

A proposta deste projecto pretende a regeneração do espaço urbano do centro histórico da cidade de Porto 

Príncipe segundo as análises anteriormente elaboradas, com o principal objectivo de suprimir as áreas informais 

e o seu futuro desenvolvimento na elaboração de um projecto arquitectónico e urbano. Pretende identificar as 

áreas com características formais e organizacionais da estrutura urbana que, pelo seu valor administrativo e 

histórico são necessárias de ser classificadas como áreas a consolidar. Definir áreas de espaço público e 

espaço verde a reabilitar e áreas a regenerar, compostas maioritariamente por zonas mais afectadas pela 

ocupação informal. 

Para além de uma reorganização da estrutura, o projecto tem como um dos objectivos principais o 

desenvolvimento de um quarteirão tipo, maioritariamente habitacional, para as áreas mais densificadas, isto é, 

os quarteirões alvos de uma invasão e ocupação informal. Pretende-se que o quarteirão tipo tenha as seguintes 

características: 

- Ter para além de grande capacidade ocupacional, funções estruturais no centro da cidade, que funcione tanto 

como objecto agregador como dinâmico; 

- Os quarteirões tipo serão projectados em zonas a definir, mas predominantemente nos quarteirões dominados 

pela ocupação informal que descaracterizam o centro histórico; 

- A sua estrutura tem que permitir a absorção de transeuntes para o seu interior, de forma a diminuir a 

agregação de transeuntes que congestiona as vias do centro histórico; 

- A capacidade populacional do quarteirão tipo terá que corresponder, ou de preferência aumentar, a actual 

capacidade, desde que tenha características que permita um funcionamente urbano e habitacional salubre; 

- Definir diferentes tipologias viárias através de características funcionais, permitindo a integração urbana dos 

quarteirões e o adequado fluxo dos transeuntes; 

- O quarteirão tipo será estruturado de forma a potenciar o relacionamento das habitações com o exterior, a rua 

e terraços. No caso dos terraços, a intenção é que possam propocionar uma utilização diária, para funções e 

actividades sociais e produção de hortas urbanas, que podem ser muito úteis para suprimir a fome na maioria 

das famílias; 

- Definir dois módulos para a habitação, um módulo habitacional principal, que contenha as partes técnicas e 

outros compartimentos para funcionar independentemente, e um outro módulo, evolutivo, que seja agregado ao 

primeiro; 

- Pretende-se que o módulo evolutivo permita, na sua fase inicial, uma utilização comercial informal de acordo 

com a pretensão do seu proprietário, até à sua eventual evolução, que puderá ainda conter funções de comércio 

informal. Com o objectivo de transferir e dividir pelos quarteirões o comércio informal que ocupa, e congestiona, 

muitos eixos do centro histórico, e aceitar este tipo de informalidade como meio de subsistência da maior parte 

da população; 
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- Projectar os módulos baseado no modo de vida dos seus habitantes, criando uma relação entre privado e 

público de forma directa mas gradual; 

- Definir zonas de comércio formal, serviços e pequenos equipamentos; 

- Pretende-se que as áreas de comércio formal, tal como os serviços, apoiem a dinâmica formal dos eixos do 

centro histórico. A intenção dos pequenos equipamentos é servir os quarteirões e apoiar a estrutura global de 

equipamentos do centro da cidade, suprimindo algumas necessidades urbanas e sociais. 

 O quarteirão pretende ser um elemento fundamental na organização e regeneração da estrutura 

urbana, no sentido de desenvolver uma lógica formal sem perder algumas características da sua actual 

identidade, produzida em parte pela informalidade arquitectónica, urbana e social.  



  

Fig. 33 Projecto de Regeneração para o Centro Histórico 
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III.3 Projecto Urbano e Arquitectónico 

 

III.3.1 Regeneração Urbana 
 

Após a análise do centro da cidade, este revelou-se organizada na distribuição das diversas tipologias, 

principalmente nas administrativas e serviços. Apesar de costeira, a cidade não tem grande relação com o mar, 

talvez por diversas barreiras físicas, como a alta densidade e a tipologia do traçado que está no espaço de 

transição entre a zona ribeirinha e o centro histórico. É necessário maior clareza no traçado e dota-lo de maior 

fluídez na orientação do mar, não no sentido de bloquear a cidade a norte e sul (a partir do qual se desenvolvem 

muitas áreas informais), mas para fortalecer a relação com o mar, e dessa forma libertar a cidade para um 

espaço aberto que levará à respiração urbana, equilibrando a densidade do cheio com o vazio. 

A área de intervenção foi dividida consoante as características que a tipologia de ocupação do solo e o 

traçado formam na cidade. Assim elaborou-se a divisão de espaços administrativos, serviços e semelhantes, 

formados por lotes médios e formais, e de espaços característicamente mais habitacionais, mas ainda com 

influência comercial, formados por lotes mais pequenos e informais (fenómeno de ocupação do quarteirão). Os 

quarteirões de função administrativa, que englobam também serviços, tal como toda a sua área inerente, serão 

marcados como área a consolidar. O eixo protagonizado por essa área revela os elementos mais marcantes da 

cidade, portanto a consolidação desse espaço é importante para o desenvolvimento da regeneração urbana, 

visto que possui uma carga e simbologia histórica muito forte, e é ainda elo dos maiores vazios do centro da 

cidade, a praça da Nações Unidas, Praça Chanmas e a Praça du Champs de Mar (Praça Dessalines), por todos 

estes factores é essencial que se mantenham as características formais que a caracterizam. 

As áreas que acabaram por desenvolver um estado muito alto de ocupação de solo, face ao descontrolo da 

invasão informal, e que são actualmente insustentáveis na estrutura urbana são englobados na área a 

regenerar, onde será implantado o quarteirão tipo. 

Inicialmente na reorganização do traçado optou-se, na malha la ville royale, por aumentar o traçado viário 

longitudinal (considera-se a orientação oeste-este o traçado longitudinal) quebrando e retirando parte do traçado 

viário transversal, rodando a orientação do quarteirão, mas esta malha, desenhando mais vias de deslocação 

motora longitudinais não iria fortalecer a ligação pretendida, e a probabilidade de enclausuramento seria 

provavelmente maior. Manteve-se o carácter inicial do traçado viário, que também é factor diferenciador na 

comparação das duas malhas e elaborou-se um pormenor nos quarteirões rectangulares. Quebrar os 

quarteirões no sentido longitudinal, tal como a ideia inicial, mas desta vez dotar este traçado de características 

pedonais. Enquanto nos esquiços iniciais a tipologia do traçado iria combinar veículos motorizados,  transeuntes, 

obvia ocupação do comércio informal e consequente congestionamento pela junção destes factores, a proposta 

final divide o quarteirão em dois e ganha um espaço público entre eles com área considerável para a  

 



  

Fig. 34 Esquemas Conceptuais 
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ocupação do comércio informal e fluídez pedonal. Esta quebra longitudinal vai libertar a cidade da ocupação do 

solo e por conseguinte permitir também a liberdade da deslocação pedonal. 

 

III.3.2 Quarteirão tipo 

 

O quarteirão tipo terá a importante função de a nível urbano regenerar e reorganizar a cidade e 

paralelamente, num plano habitacional, acolher a mesma, ou superar, densidade que possui na actualidade, mas 

com soluções que contribuam para a salubridade urbana e outros cuidados ambientais. 

O estudo do quarteirão desenvolveu-se a partir de uma malha de 5mx5m, porque o objectivo inicial seria 

trabalhar com módulos de área mínima e portanto agarrou-se na área máxima das habitações informais de Porto 

Príncipe, referidas nos estudos anteriores, que chegam ter até 25m2 no máximo. Valor que neste estudo é 

referenciado como área mínima e não máxima, aumentando o espaço de vivência privada e consequente 

qualidade de vida. 

A partir desta quadrícula desenvolveu-se o conceito. Como criar um espaço com alta densidade onde haja 

renovação do ar, espaços verdes e espaços abertos, e a luz possa penetrar? A resposta foi encontrada quando 

houve subtração aleatória de módulos 5x5 na malha do quarteirão, solução que baixa a ocupação de solo. 

Nesse sentido, dividir a densidade de uma forma maciça que ocupa a totalidade da área do quarteirão, por três 

níveis (maioria dos edifícios no centro variam entre 1 e 3 pisos), desenhado de forma estratégica, vai permitir 

que haja iluminação e ventilação urbana por toda a parte. A obra de Sou Fujimoto, principalmente a Wooden 

House (ver anexos) e a House N (ver anexos) foram influência no desenvolvimento do quateirão, pela qualidade 

de uma falsa densidade, criando planos exteriores que construtivamente estabelecem uma imagem de um 

objecto densificado ou intransponível, mas que na realidade interiormente são espaços dotados de vazios muito 

interessantes, permeáveis à entrada de luz e ar. Outra obra japonesa foi tida em conta na concepção da 

estrutura, a Sarugaku de Akihisa Hirata, derivado à composição que origina o conjunto dos volumes, rua e 

circulação superior num espaço que transmíte com efeito um ambiente comunal (living-street).123 O esquisso da 

figura 90 revela uma apropriação do espaço mais próxima do presente estudo do que o do projecto em si. 

Partindo deste conceito, estudou-se o quarteirão e de que forma poderia funcionar para melhor regular a 

estrutura total. Num primeiro nível romperam-se traços para fortalecer a orientação pretendida, a longitudinal, e 

jogou-se com a transversal, quebrando esta ao longo do quarteirão (Fig.35). Desta forma garante-se que o 

espaço de circulação seja o mínimo, no entanto suficiente, para que não haja a possibilidade de ocupações 

futuras, estigma que persegue todos os vazios urbanos. O resultado são casas em banda, contíguas pelas 

traseiras de cada uma, pormenor que se queria contornar por motivos de ventilação do ar, e procedeu-se ao 

                                                           
123 HERTZBERGER, Herman, Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, Rotterdam, 2005. 



  

Fig. 35 Esquema conceptual da evolução da proposta 
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corte desta conexão, que desta forma resolveu o problema da ventilação e criou espaço para as comunicações 

verticais. 

A forma dos níveis seguintes vai ter que se sobrepor à estrutura do nível inferior por razões estruturais, 

evitando pendentes muito grandes e por razões técnicas, que desta forma junta verticalmente o módulo que 

conterá zonas técnicas, reduzindo assim custos nas opções construtivas. No segundo nível, e por questões de 

ocupação de solo, recorreu-se à rotação da orientação dos módulos, cruzando os eixos principais do quarteirão, 

produzindo um jogo de sombras ao longo desse eixo. Sendo considerada o topo da hierarquia do traçado, terá 

obviamente uma função e movimento que as outras não terão, e este jogo de formas cruzadas não só serve de 

sombra (no verão o sol atinge o grau máximo de 84º) como de cobertura (precipitação anual de 1353mm) (fig. 

37) - Depending on the climate, either the sunny parts or the shaded areas are the most popular.124 O resto da 

composição surge através de uma forma alternada e de eliminação de módulos, garantido espaços vazios, que 

ajudem a penetração da iluminação, e invertendo a densificação. O conjunto do terceiro nível desenvolve-se 

segundo os mesmo pressupostos mas volta à orientação do primeiro nível. Os dois níveis superiores são 

servidos pela mesma zona de acesso às habitações, o corredor que separa as habitações no primeiro nível, que 

ao longo do traçado longitudinal tem acesso por escadas. 

A composição geral do objecto irá formar dois tipos de fachada, uma mais permeável, tanto físicamente 

como visualmente (este e oeste, sentido transversal) e outra que visualmente sugere movimento e contínuo 

físico. Em ambas haverá eliminação ou recuo de módulos, permitindo desta forma uma irregulação ao nível do 

primeiro plano, nunca estabelecendo uma cércea contínua, tal como actualmente. 

Os três níveis são caracterizados pela ocupação de diferentes tipos de uso para além da habitação. No 

piso térreo, os módulos da perifería permitem a instalação de comércio e a sua circulação pretende-se coberta 

através da diminuição da área dos módulos. No primeiro piso e tal como no piso térreo, os módulos da perifería 

têm outra finalidade tipológica, neste caso permitem a ocupação de escritórios, serviços ou apoio (armazém) ao 

comércio formal dos módulos inferiores, versáteis na sua composição podem adquirir variadas áreas. Neste piso 

é acrescentado ainda um programa comunitário em cada “tira” (6 no total), de forma a apoiar a vida social da 

cidade, e que resultam em pequenos equipamentos. O piso superior é muito semelhante ao primeiro, mas neste 

caso o programa comunitário é específico. O acesso a água revela-se muito deficiente, para além de muitas 

áreas onde não há acesso a este bem, a rede de água pública tem cortes sucessivos e contínuos e dados de 

2000 confirmam que 59,7% das famílias recorre à compra de garrafões de água125. Logo a ocupação dos 

módulos para o programa comunitário será num sentido de suprimir as necessidades de abastecimento de água, 

com cozinha e chuveiros comunitários capacitados para o abastecimento de água das chuvas.  

 

  

                                                           
124 HERTZBERGER, Herman, op. cit. 
125 IHSI, Institut Haitien de Statistique et d’Informatique, 2000 



  

Fig. 37 Corte Longitudinal e Transversal do Quarteirão 

Fig. 36 Esquemas da estrutura urbana do projecto 
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III.3.3 Módulo Habitacional 

 

O módulo das habitações está interligado com a estrutura urbana, foi desenvolvido a partir deste e funciona 

como parte dele. 

No desenvolvimento do projecto foram analisados dois tipos de casa haitianas, Kay e Creola, que devido à 

sua identidade e composição formal podiam surgir como forte motor para alcançar um espaço fortemente 

influenciado pelo modo de vida dos habitantes do Haiti. A casa Kay é uma adaptação das casas do oeste 

africano às características do Haiti. Casa de pequenas dimensões é constituída por poucos compartimentos e 

geralmente cada módulo corresponde a uma sala ou quarto. A entrada da casa é através de um alpendre, e é 

perpendicularmente a ele que a casa desenvolve o seu crescimento. A casa creolo é muito parecida na sua 

lógica interior, mas inicialmente a evolução da casa desenvolve-se paralelamente ao alpendre. O conhecimento 

destes casos foi utilizado e influenciou o desenho dos módulos do presente projecto. 

Através de uma estratégia evolutiva foram concebidos dois módulos (de 5mx5m e 3m de altura em 

estrutura metálica HEB200), um intitulado habitacional, porque contém tanto partes técnicas como áreas 

privadas e pode funcionar independentemente sem a junção de outro módulo, e um outro, evolutivo, com 

capacidade de ser adaptado da forma que melhor entender o proprietário, funcionando apenas como acrescento 

ao módulo habitacional e desenvolvido sempre na horizontal. Neste sentido e no primeiro nível, com os módulos 

habitacionais já definidos (por processo de sobreposição anteriormente explicado) os módulos evolutivos surgem 

alternados. Esta estratégia foi definida numa lógica informal, isto é, a partir da ocupação informal que a maior 

parte das ruas sofre, por parte de vendedores, na actual estrutura do centro da cidade, tal como nas outras 

áreas informais, utilizam os passeios ou a entrada das casas como banca. Sendo este meio de negócio 

fundamental para a maior parte da população (estima-se que 75% do total de empregos, sejam informais126), que 

tem nesta informalidade o único sustento, aceita-se esta actividade como formal nos seus modos informais, 

sendo parte da estrutura do quarteirão é fundamental para a vivência dos seus eixos. Portanto o módulo 

evolutivo pode no presente ou futuramente dar lugar a um espaço de comércio informal, dado que apenas 

necessita de uma área livre, acaba por não haver muita evolução no módulo e desta forma consequentemente 

não haver gastos. No futuro este espaço, com a evolução da família, pode dar lugar a pelo menos dois quartos 

(aceita-se o limite considerado pelo IN-HABITAT de 3 pessoas por quarto), mas também há sempre a opção de 

arrendar o espaço evolutivo, quartos ou espaço comercial informal. E dependendo do negócio o espaço até pode 

vir a tomar diferentes adaptações, com quarto e comércio, desde que juntos consigam funcionar. Através destas 

funções apresentadas a ideia é atingir um verdadeiro espaço comunal, como o conceito “living-street” referido 

por Hertzberger – The concept of the living-street is based on the idea that its inhabitants have something in  

  

                                                           
126 MALEBRANCHE, Sabine, op. cit. 



 

  

Fig. 38 Esquiços das casas Kay e Creolo. 

Fig. 39 Imagens das Casas Kay e Creolo. 

1 2 3 4 
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common, that they expect something of each other even if only because they are aware that they need each 

other.127 

Para a organização interna dos módulos habitacionais, tal como Nuno Portas afirmou, foi necessário a 

compreensão crítica do meio social a servir, a sua vida de relação, hábitos familiares, ligações à natureza ou 

ambiente histórico anterior e fixação dos aspectos considerados válidos na ordenação espacial.128 Segundo os 

modos de vida da população de Porto Príncipe, tal como já foi referido na análise, é uma vivência que incide 

muito no espaço exterior, motivadas pelas dimensões mínimas das habitações. A organização pretendeu “abrir” 

o espaço social da casa à rua, com as áreas privadas, quartos, ao fundo e as áreas técnicas na lateral. Esta 

abertura é potenciada pelo espaço de transição, que por sua vez possui dois níveis (em algumas zonas existe 

uma transição entre a rua e o espaço da casa, um espaço privado mas com uma relação muito próxima da rua. 

Não é um espaço caracterizado por “in-between”, como definiu Hertzberger, porque há uma linha entre o 

privado e o público, mas uma linha muito ténue. O primeiro espaço (área 1 amarela, Fig. 40 e 41) está fora do 

módulo e é definido como a entrada da habitação, esta zona possui a cota de soleira ligeiramente acima da cota 

da rua, é coberta e a sua fachada é caracterizada por uma plastecidade transparente, isto é, o material que a 

separa a rua da entrada para a casa será constituído por uma rede ou grade metálica, que desta forma reduz o 

impacto visual entre os dois espaços. Este espaço, que normalmente é “roubado” à rua para as tarefas do dia a 

dia, no projecto “rouba” e delimita e é tornado semi-privado, visível por todos mas com características privadas 

se o proprietário assim entender, o importante é que a pele seja versátil para vários modos de utilização, tal 

como prevê Hertzberger – The architect can contribute to creating an environment which offers far more 

opportunities for people to make their personal markings and identifications, in such a way that it can be 

appropriated and annexed by all as a place that truly belongs to them.129 Neste espaço a família terá um lugar 

para essas tarefas como também, por exemplo, espaço para guardar os respectivos objectos, sem comprometer 

a funcionalidade da rua. O segundo nível desta transição (área 2 laranja, Fig. 40 e 41), é muito semelhante ao 

primeiro, mas já dentro do módulo e na cota de soleira do mesmo, mas com ligação muito próxima da rua, 

porque a barreira física é criada entre esta e a área 3. Ainda nesta área, estão dispostas, cada uma do seu lado, 

um tanque/colector de água das chuvas (lado direito) e um espaço para cozinhar, que pode ser um simples 

grelhador a carvão (modo como é usual cozinhar nas áreas informais). Gradualmente a casa vai chegando a 

áreas mais reservadas, e na área 3 é criado o espaço social e multi-funcional. Habituados a partilhar espaços 

pequenos as famílias utilizam os poucos compartimentos (dois no máximo) para diversos usos, que englobam, 

entre outros, comer, brincar e dormir. Portanto esta área, a maior do módulo, é o espaço central e principal, 

apoiado nas laterais por uma zona húmida, chuveiro/sanita e lavatorio (separados) do lado direito, adjacentes ao 

tanque de água, e por outra zona de cozinha e arrumos do lado esquerdo e adjacente ao elemento para cozinhar 

na área 2. Faz ainda a ligação com os dois quartos, e o seu contacto com a rua é volúvel, dependendo do uso  

                                                           
127 HERTZBERGER, Herman, op. cit. 
128 PORTAS, Nuno, A habitação social: proposta para a metodologia da sua arquitectura, FAUP, Porto, 2004 
129 HERTZBERGER, Herman, op. cit. 



  

Fig. 41 Esquema da Planta do Módulo Habitacional e Evolutivo  do Piso 1 

Fig. 40 Esquema da Planta do Módulo Habitacional e Evolutivo  do Piso Térreo e Piso 2 
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das famílias, porque a barreira física, a porta que separa a área de transição deste espaço é um elemento muito 

versátil, constituído por uma sucessão de portas desenvolvidas por uma técnica muito utilizada nas áreas rurais 

(ver anexos) com ramos ou mais recentemente bambu. Geralmente são utilizadas como paredes exteriores nas 

áreas rurais e podem apresentar um aspecto frágil, mas são seguras e estáveis, razão do seu uso há muitos 

anos. O uso desta técnica no projecto é permitido devido ao primeiro revestimento da área1, que já funciona 

como elemento de segurança e intransponível quando encerrado. Logo esta barreira pode ser mais “frágil” com a 

vantagem de propocionar a ventilação do ar, através das pequenas frestas , e de ser uma técnica usual e com 

materiais apanhados, baixando o custo deste elemento. A última área é a zona dos quartos, a parte mais 

afastada da rua, permitindo a tranquilidade necessária num quarto. Está dividida em dois quartos, o mais 

pequeno com as dimensões mínimas de um quarto aconselhadas pela IN-HABITAT (4m2), refere ainda que o 

número máximo de pessoas por quarto é 3, mas neste caso consideramos uma pessoa, ou em casos extremos 

2. Dos quartos é possível aceder a uma outra área, um espaço de logradouro, que nos pisos superiores é a 

comunicação vertical, serve as várias habitações desse corredor e portanto é partilhado por elas num espaço 

semi-privado, onde está prevista a criação de uma horta comunitária. Nos módulos evolutivos apenas é 

eliminado a área social e os elementos técnicos da área 2, e a área de entrada a zona de circulação entre 

módulos. Quanto ao tipo de materiais, para além das já referidas barreiras (grade na fachada, que pode variar no 

tipo e cor, e portas), as paredes exteriores laterais são constituídas por blocos de betão reciclado (face às 

toneladas de entulho produzidas pela destruição de milhares de casas no terramoto de Janeiro 2010) por ser o 

material mais comum na construção actual local, não só nos edifícios formais como nos informais (informais: 

89% das casas têm paredes de blocos de betão e 4,6% em betão. 85,5% possuem pisos em betão. Telhados, 

59% em chapa de metal e 41% em cimento.130 A parede adjacente aos quartos é revestida por chapa ondulada 

na vertical, numa referência às construções informais típicas. Esta pode tomar várias cores em todo o quarteirão, 

dependendo das famílias. A maior parte destas paredes estarão no corredor de acesso e portanto tendo este 

espaço uma dimensão apenas de 2 metros, a chapa vai influenciar no reflexo da luz nos pisos inferiores (ver 

axonometria do conceito construtivo, fig. 42). 

Ainda no primeiro nível, o traçado transversal pelo seu desenho quebrado, serve, não só, como 

potenciador do traçado longitudinal mas também como bolsas de desafogo. Estas bolsas, com a largura 

aproximada do módulo, não são “roubadas” pelas habitações e essa condição permite que tenham para além 

das funções de passagem, um espaço verde e de descanso, por se tratar de uma zona menos movimentado. 

O acesso ao primeiro piso é feito através de escadas nos corredores/logradouros entre as bandas de 

habitação. O corredor de acesso percorre toda a distância transversal, permitindo o acesso a todas as 

habitações a ela conectadas. Estes corredores sobrepostos, se constituídos por material opaco não permitiriam  

a passagem de iluminação e a ventilação dos pisos inferiores, logo e desde o início a escolha recaiu num 

                                                           
130 Institut Haitien de Statistique et d’Informatique (IHSI), Enquête Budget Consommation des Ménages, 1999-2000. 

 



  

Fig. 42 Axonometria do Conceito Construtivo 
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material que pudesse permitir essas condições, tal como o piso metálico o permite, com resultados visuais muito 

interessantes, principalmente pela sombra que desenha ao longo do dia. 

A composição dos módulos neste nível face à rotação sofrida, têm uma organização diferente, no entanto o 

módulo habitacional mantém a sua forma interna. Apesar do módulo habitacional não ter a abertura para o 

exterior como no piso térreo, a sua junção com o módulo evolutivo permite que a área 2 seja o espaço de 

circulação transversal entre módulos. Outra característica ocorreu pela influência de uma habitação rural de 

construção típica haitiana, que numa forma geométrica semelhante à dos módulos, tem dois vãos em lados 

opostos mas simétricos, criando uma visão contínua do espaço natural. Perfeitamente adaptável ao objecto em 

estudo porque permite essa continuação visual no sentido longitudinal, bastante fortalecida em todo o projecto. 

O objectivo inicial previa áreas de espaço verde e desde o início essa intenção seria desloca-los para 

níveis superiores, para que a ocupação do solo no piso térreo fosse alta e não permitisse muitas áreas livres e 

consequente ocupação ilegal. A composição formal concede muitos terraços neste nível e a colocação dos 

espaços verdes nessa superficie faz todo o sentido. Mas tendo em conta os cuidados de manutenção que um 

espaço desses pode ter e os custos que acarreta, a solução tem que ser um espaço que na sua manutenção 

criasse produção, motivando os habitantes para essa actividade. Definiu-se essas áreas como hortas 

comunitárias a propôr, a manutenção cria produção que consequentemente alimenta os habitantes, num ciclo 

permanente. Parte considerável da população da cidade provém do espaço rural, a agricultura é um dos 

sectores que mais dinheiro fornece ao país e a maior parte da população vive abaixo da pobreza sem dinheiro 

para alimentação, apresentados estes factos faz todo o sentido espaços desta natureza e a sua manutenção 

prevê-se previsível e contínua.  

 Um dos principais objectivos do projecto seria corresponder, ou aumentar, a capacidade populacional 

dos actuais quarteirões. Comparando a actual capacidade dos quarteirões (ver anexos)131 a regenerar com a 

capacidade do quarteirão tipo (fig. 43), com 204 habitações por ±1,25 hectares, constatamos que a capacidade 

foi aumentada, permitindo alojar, não só os actuais residentes, como mais uma percentagem de habitantes. Com 

a ocupação total por módulo, máximo de quatro habitantes por módulo habitacional e seis por módulo evolutivo, 

o quarteirão pode permitir o alojamento de 4320 habitantes. Num total de 604 módulos e correspondendo cada 

um a ±25m² o total de área construída é ligeiramente acima de 15000m². Dividido por tipologias, para a 

habitação estão reservados 10350m², para o comércio e serviços 4000m² e os restantes 750m² para pequenos 

equipamentos. 

  

                                                           
131 Sem informações sobre o número exacto de habitações do centro histórico, foi calculado em função do número de 

lotes através da fórmula L+L/2, em que L é o número de lotes. O número de lotes também não é exacto mas é aproximado 
da realidade tendo o mapa como auxílio. 



  

Fig. 43 Quadro da estrutura do quarteirão tipo 
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CONCLUSÃO 
 

A complexidade da realidade urbana de Porto Príncipe e a informalidade intrinsecamente inabalável do seu 

território não pode ser resolvida com o desenho de um projecto urbano e arquitectónico para o centro histórico, 

requer uma vasta investigação que, igualmente, seja transversal a todas as escalas, mas é um avanço positivo 

para o estudo urbano desta cidade, que se encontra desequilibrada entre a formalidade que caracterizou os 

anos coloniais e a intensa expansão informal que foi desenvolvida ao longo das últimas décadas. 

 O centro histórico é um fenómeno singular na estrutura de Porto Príncipe e um caso interessante de 

informalidade em que bolsas de habitação informal se estabelecem no interior dos quarteirões de um território 

formal e regular, que assim desequilibram a estrutura urbana da cidade e criam segregação social. 

A importância do negócio informal no seio da estrutura urbana e social da população é, e foi para o 

processo do projecto final de mestrado, extremamente importante, porque é uma actividade já aceite e uma 

realidade de um País, e capital, que vive com escassez de trabalho formal e um elevado nível de pobreza. A 

inclusão desta dinamica, no desenvolvimento projectual, potenciou também, a inclusão da população que 

actualmente habita precisamente na área de intervenção, nas habitações informais no interior dos quarteirões, 

contrariando um movimento optado muitas vezes por planeadores, a deslocação dos mesmos para um território 

afastado do centro da cidade. Consequentemente surgiu a criação do quarteirão tipo, que pretende na sua 

estrutura ir ao encontro das necessidades urbanas e sociais da população. A estrutura do quarteirão e as suas 

habitações foram desenhadas tendo em conta o modo de vida, o papel e a utilização da casa e a relação 

público/privado, da população das territórios informais de Porto Príncipe e a eventual actividade comercial 

informal, que pretende funcionar como objecto absorvente, retirando o excesso de movimento dos eixos do 

centro da cidade, para dar vida aos eixos dos múltiplos quarteirões e apresentar uma realidade urbana e 

habitável contemplada de significação para os seus habitantes. 

A estratégia, para o desenho das habitações, incidiu sobre a relação que a população mantém com o 

exterior, que prevalece as actividades e funções diárias no exterior em partido do espaço privado que possui 

sempre uma área diminuta. O desenvolvimento da proposta reflectiu essas dinamicas e permitiu um espaço de 

transição, privado, que no entanto, possui uma forte relação com o exterior e que consequentemente deixa a rua 

e o espaço público mais livre. Estes pontos são fundamentais para o assentamento da população, a apropriação 

do espaço tenta seguir algumas lógicas significativas de modo a ser aceite pelos mesmos. 

A capacidade populacional do quarteirão foi aumentada, permitindo o estabelecimento de um maior 

número de famílias em estruturas construtivas com melhor qualidade e o acesso a infraestruturais básicas, 

essenciais ao dia a dia do ser humano. 

 Concluíndo, o projecto pretendeu um desenvolvimento que unisse as características formais de um 

centro de uma cidade com algumas características, lógicas e apropriações encontradas nos territórios informais, 

com o objectivo de atenuar a linha entre formal e informal.  



CONCLUSION 
 

The complexity of the urban reality of Port-au-Prince and the intrinsically unwavering informality of his 

territory can’t be solved with the designing of a urban and architectural project for the historic center, it requires a 

wide investigation that is, also, transversal to all the scales, but it is a positive development for the urban study of 

the city, which is unbalanced between the formality that characterized the colonial years and the intense informal 

expansion that was developed along the last decades. 

The historic center it’s a singular phenomenon of the Port-au-Prince structure and an interesting case of 

informality, where the informal settlements establish themselves in the interior of the blocks in a formal and 

regular territory, in a way that unbalance the urban structure of the city and create social segregation. 

The importance of the informal business in the social and urban structure of the population is, and was for 

the process if the thesis project, extremely important, because it is an activity already accepted and a reality of a 

Country, and capital, which lives with the scarcity of formal employment and a high level of poverty. The inclusion 

of this dynamic, in the projectual development, potentiated too, the inclusion of the population that actually lives in 

the intervention area, in the informal settlements in the interior of the blocks, contrarily a movement used many 

times by planners, the dislocation of the population to a territory distant of the city center. Consequently, came the 

creation of the type block, which pretend in his structure to fill the social and urban necessities of the population. 

The structure of the block and his houses where designed taking into account the way of life, the role and the 

utilization of the house and the relation between public/private, of the population of the informal territories of Port-

au-Prince and the eventual informal commercial activity, which pretend to work as an absorbent, removing the 

excess of movement of the axes of the city center, to give life to the axes of the multiple blocks and present an 

urban and habitable reality contemplated of significance for his inhabitants. 

The strategy, for the housing design, was focused on the relation that the population has with the exterior, 

where prevail the daily activities and functions in the exterior in opposition of the private space which always has 

a small area. The development of the proposal reflected those dynamics and allowed a space of transition, 

private, that however, has a strong relation with the exterior, which consequently make the street and public 

space more free. These points are fundamental for the settlement of the population, the appropriation of the 

space tries to follow some significant logics in a way to be accepted by them. 

The population capacity of the block was increased, allowing the settlement of a higher number of families 

in constructive structures with better quality and the access of basic infrastructures, essential for the daily lives of 

human beings. 

Concluding, the project pretended a development which joined the formal characteristics of a city center 

with some characteristics, logics and appropriation founded in informal territories, to fade the line between formal 

and informal.   
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ANEXOS I 
 

De seguida estão anexadas imagens de informação e análises que foram elaboradas no desenvolvimento do 

projecto mas não constam nos capítulos anteriores, no entanto complementam o seu discurso gráfico. 

 

Capítulo II – Porto Príncipe/Haiti – Caracterização Geral 
 

Constituído por mapas e gráficos de informação, as primeiras páginas completam o estudo do Haiti e de Porto 

Príncipe. 

Inclui uma análise que teve como pretexto o estudo do quarteirão do centro histórico de Porto Príncipe, na 

comparação com casos formais e informais. Esta análise foi necessária devido às características do quarteirão e 

pretendeu-se justificar a sua dimensão no contexto espacial em que se insere. Após a comparação, concluiu-se 

que o tamanho do quarteirão é fortemente adequado à dimensão espacial do centro histórico. 

As imagens gráficas de levantamento apresentadas no final fazem parte das peças de análise do centro histórico 

de Porto Príncipe e são elementos importantes no desenvolvimento do projecto de tese. 

 

Capítulo III - Centro Histórico de Porto Príncipe – Estratégias de Regeneração Urbana  
 

Contempla projectos que foram uma referência na concepção formal e conceptual do presente projecto. E 

também esquemas conceptuais que permitem outra leitura da ideia do projecto desenvolvido. 

  



  

Porto Príncipe 

1.Topografia do Haiti e localização de Porto Príncipe(NASA/JPL/NGA) em 

http://www.jpl.nasa.gov/news/features.cfm?feature=2449 

2. Mapa do Haiti, UNHCR, The UN Refugee Agency, 2003, in http://www.unhcr.org/415141114.html 
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Os gráficos apresentados de seguida encontram-se fora de escala e pretendem comparar proporções. 

 

  

3. População urbana e rural no Haiti e no Mundo, World 

Bank. Esquema realizado pelo autor, 2011. 

6. População por faixa etária, CIA World Factbook. Esquema realizado pelo autor, 2011. 

 

4. Esperança média de vida no Haiti, CIA World 

Factbook. Realizado pelo autor, 2011. 

 

5. Média de idade no Haiti, World Bank. Realizado 

pelo autor, 2011. 

7. Nível de analfabetização no Haiti (Human Development Report 

2009) e na América Latina e Caraíbas (UNDP Haïti Rapport 

National Sur Le Developpment Humain, 2002). Realizado pelo 

autor, 2011. 

8. Condições nas escolas do Haiti, HICF Report 2004. Esquema 

realizado pelo autor, 2011 



  

9. Plano da vila de Porto Príncipe em 1785, Archive of Early American Images, The John Carter Brown Library, Brown University em 

http://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~1~1~1968~106940002:Plan-de-la-Ville-des-Rades-et-des-E?qvq=q:Port-au-

Prince;lc:JCB~1~1,JCBBOOKS~1~1,JCBMAPS~1~1,JCBMAPS~2~2&mi=59&trs=171 
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11. Uso do solo do Centro Histórico de Porto Príncipe em 2011. Realizado pelo autor, 2011. 

10. Uso do solo do Centro Histórico de Porto Príncipe em 1982, a partir do esquema de George Anglaide em Atlas Critique. Realizado 

pelo autor, 2011. 

 



  

12. Análise da Baixa, Lisboa, Portugal 
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13. Análise do Jardim da Penha, Vitória, Brasil 



  

14. Análise de Dharavi, Mumbai, Índia 
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15. Análise da Villa 31, Buenos Aires, Argentina 



  

16. Estrutura do centro histórico de Porto Príncipe 
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17.  Praça no contexto em que se insere 



  

18. Comparação da dimensão espacial do centro histórico de Porto Príncipe com as restantes áreas de estudo 
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19. Comparação da dimensão espacial das áreas de estudo 



  

20. Análise dos quarteirões das áreas de estudo 
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21. Os quarteirões das áreas de estudo inseridas no contexto espacial do centro histórico de Porto Príncipe 



  

22. O quarteirão do centro histórico de Porto Príncipe inserido no contexto espacial das restantes áreas de estudo 
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23. Cheios e Vazios do Centro Histórico de Porto Príncipe 



  

24. Densidade populacional e construtiva por quarteirão no Centro Histórico de Porto Príncipe 
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25. Nº de lotes por quarteirão no Centro Histórico de Porto Príncipe 



  

26. Densidade populacional e construtiva por quarteirão no Centro Histórico de Porto Príncipe 
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27. Nível de destruição após o terramoto de 2010 por quarteirão no Centro Histórico de Porto Príncipe 



  

28. Levantamento da área de intervenção 
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29. Quadro do agregado familiar, realizado pelo autor, 2011. Dados: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique, Enquête sur 

les conditions de vie en Haiti, 2001. 



  

31. Projectos de referência: 1. Projecto Wooden House de Sou Fujimoto, fotografia de Iwan Baan, em 

http://www.archdaily.com/7638/final-wooden-house-sou-fujimoto/ ; 2. Projecto House N de Sou Fujimoto, fotografia de Iwan Baan, em 

http://www.archdaily.com/7484/house-n-sou-fujimoto/ ; 3. Projecto House N de Sou Fujimoto, fotografia de Iwan Baan, em 

http://www.archdaily.com/7484/house-n-sou-fujimoto/ ; 4. Projecto Wooden House de Sou Fujimoto, fotografia de Iwan Baan, em 

http://www.archdaily.com/7638/final-wooden-house-sou-fujimoto/ ; 5. Projecto Sarugaku de Akihisa Hirata, fotografia de Akihisa Hirata, 

em http://www.archdaily.com/8237/sarugaku-akihisa-hirata/ ; 6. Projecto Sarugaku de Akihisa Hirata, fotografia de Akihisa Hirata, em 

http://www.archdaily.com/8237/sarugaku-akihisa-hirata/ 

29. Casa de Bambu. www.markandjenny--pcusa.blogspot.com 
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32. Esquemas conceptuais da proposta. Realizado pelo autor, 2011. 

33. Axonometria conceptual do quarteirão 



ANEXOS II 

 

MAQUETE 
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ANEXOS III 

 

PROJECTO DE REGENERAÇÃO URBANA – CENTRO HISTÓRICO DE PORTO PRÍNCIPE 
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