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Resumo  

O problema da habitação urbana é crucial para o futuro das cidades e da humanidade. Para 
condicionar as trajectórias de crescimento das Áreas Urbanas Informais (AUI), é útil estudar as 
práticas de intervenção nestas áreas, bem como os percursos históricos de regiões ou países que 
passaram por um mesmo processo de transição urbana. Pretende-se contribuir para revelar em que 
medida a relação entre (a) as dinâmicas demográficas e económicas, e (b) a definição e 
implementação de políticas de habitação ou de planeamento e gestão urbana, têm condicionado 
as géneses e transformações das AUI. Seleccionaram-se três metrópoles em diferentes continentes: 
São Paulo, Luanda e Istambul, com especificidades próprias, nas géneses e tipologias das AUI, e nas 
modalidades de intervenção, proporcionando as referências que auxiliam a análise crítica por 
comparação. Concluiu-se que as AUI surgem quando um acelerado crescimento da população 
urbana se conjuga com um mercado imobiliário e uma acção do poder público disfuncionais. 
Sendo este facto transversal aos casos estudados, já as respostas distinguem-se. Recorrendo a um 
sistema de categorização das intervenções, concluiu-se, por exemplo, que as intervenções em São 
Paulo denotam uma preocupação maior em não desalojar os habitantes. Enquanto isso, a acção do 
poder público em Luanda e Istambul assenta preferencialmente na relocalização da população e 
erradicação das AUI existentes, muito embora em Luanda pareça haver uma recente alteração de 
filosofia. A análise das intervenções e programas revelou que as diferenças, baseando-se em 
pressupostos ideológicos não deixam de depender da situação económica dos estados, no que 
respeita à sua sustentabilidade e continuação. 

Palavras-chave: Requalificação urbana; Habitação; Favela; Musseque; Gecekondu. 

 

Abstract  

Origins and Transformations of Informal Urban Areas: The Cases of São Paulo, Luanda and Istanbul 

The problem of urban housing is crucial for the future of the cities and mankind. In order to 
influence the trends in growth of Informal Urban Areas (IUA), it is useful to study the intervention 
practices applied to these areas, as well as the historical developments of regions or countries that 
went through similar urban transition processes. It is a goal of this work to contribute to 
understand how the relationship between:  a) the demographic  and economic dynamics, and b) 
the definition and implementation of housing policies or urban planning and management, have 
been shaping the origins and transformations of IUA. Three cities, in three different continents, 
were selected: São Paulo, Luanda, and Istanbul, with their own specificities in terms of origins and 
typologies of IUA, and of the strategies of intervention, rendering the references needed for a 
critical analysis by comparison. This work concludes that the IUA arise when a sudden growth of 
urban population meets dysfunctional housing markets and ineffective action from public 
authorities.  Being this a general truth which applies to all cases studied, the answers diverge. 
Making use of a categorization system, it was observed that, for instance, the interventions in São 
Paulo show a bigger concern in keeping the residents in their houses. On the other side, the public 
authorities in Luanda and Istanbul show a preference for relocation of the residents and 
eradication of the existing IUA, notwithstanding the fact that Luanda shows some changes in the 
mindset.  Further analysis of the interventions and programs reveal that the differences, while 
being based on ideological assumptions, will always depend on the economic situation of the 
nations, in terms of its sustainability and continuity.  

Keywords: Urban renewal; Housing; Favela; Musseque; Gecekondu.   
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Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 1 - Introdução   

 2  
 

1.1 Justificação do tema e motivações 

Em 2012, 863 milhões de pessoas viviam em Áreas Urbanas Informais (AUI) o que, segundo um 
relatório da ONU, (United Nations - DESA, 2014), representava 33% da população urbana 
mundial. Mesmo as estimativas mais fiáveis sobre o desenvolvimento deste fenómeno não 
conseguem ser conclusivas em relação ao seu futuro, mas o que é parece óbvio é que esta é uma 
situação indesejada e incompatível com as expectativas da humanidade do séc. XXI.  

Perante um crescimento exacerbado da população urbana (devido ao êxodo rural e ao 
crescimento natural) os governos e os mecanismos de oferta de habitação das áreas mais 
afectadas não tiveram ou não têm tido a capacidade e/ou motivação para dar uma resposta 
adequada às carências desta população. Para além de que, em alguns casos, a atitude dos 
agentes políticos – quando não é meramente passiva – é a de uma certa resistência à melhoria 
das condições nas AUI pois a melhoria é encarada como um convite ao êxodo rural, piorando 
assim o problema.  

Muitos países, sobretudo na Ásia e África, estão ainda nas primeiras fases do seu próprio processo 
de “urbanização da população” e os números envolvidos revelam que o problema da habitação 
urbana continua a ser um assunto crucial para o futuro das cidades e da humanidade. De forma a 
poder contribuir para uma resposta adequada e urgente, adoptando políticas e práticas que 
ajudam a alterar as trajectórias de crescimento da informalidade na oferta de habitação e terra 
urbana nestes países, é útil estudar as actuais práticas de intervenção nas AUI assim como os 
percursos históricos de regiões ou países que já passaram pelo mesmo processo de transição 
urbana e aprender com suas experiências - bem ou mal sucedidas.  

Um estudo abrangente, que observasse todas as cidades que têm sofrido intervenções neste 
domínio, nunca poderia olhar com a profundidade e detalhe suficientes para cada uma delas. 
Nesse sentido, foram seleccionadas três metrópoles em diferentes contextos, mas também, em 
diferentes estágios do processo de urbanização da sociedade, que importa conhecer e comparar: 
São Paulo, Luanda e Istambul. É de esperar que estes diferentes contextos impliquem 
especificidades, quer nas géneses e tipologias de áreas urbanas informais, quer nas modalidades 
de intervenção. 

As cidades seleccionadas pertencem a espaços muito distintos geograficamente, e com uma 
história e características sociopolíticas muito diferentes. Considerando as grandes diferenças de 
contexto histórico, as experiências de urbanização na Europa, na América do Norte ou até no 
Japão serão apenas de relevância marginal para este estudo. Neste aspecto, melhor 
correspondência, em rapidez e dimensão de transição urbana, pode ser encontrada nos 
continentes da América do Sul, Ásia ou África. 

Quanto à motivação pessoal, é de referir que a frequência nas disciplinas de “Habitação e 
Cooperação” e “Construção de Baixo Custo para a Cooperação” durante um ano de intercâmbio em 
Barcelona (ETSAB) ampliou o prévio interesse na vertente social da arquitectura, reforçado na 
visita às exposições da Trienal de Arquitectura de Lisboa e, mais tarde, na exposição “Small scale, 
Big change: new architectures of social engagement", visitada no MoMA em Nova Iorque. 

Já focado na área da habitação de interesse social, surgiu a oportunidade de visitar a cidade de 
São Paulo e mais tarde, já com o tema estabelecido, a cidade de Istambul. Ambas as visitas 
permitiram o contacto directo com as realidades estudadas assim como com Professores e 
Técnicos ligados ao tema das AUI ou às intervenções propriamente ditas.  
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1.2 Objectivos  

Este trabalho pretende contribuir para revelar em que medida é que a relação entre (a) as 
dinâmicas demográficas e económicas, e (b) a definição e implementação de políticas de 
habitação ou de planeamento e gestão urbana, condicionou e tem condicionado a géneses e 
transformações das Áreas Urbanas Informais. 
Para suportar esta reflexão importa explorar três aspectos: 
1. O que são e como se caracterizam as AUI  
2. Que factores -específicos ou transversais às realidades nacionais – motivam o surgimento 
destas áreas. 
3. Quais são as respostas das entidades e do poder público, através da definição de políticas, 
tanto a nível nacional como internacional, para enfrentar os problemas das AUI e como se 
materializam essas políticas no terreno, ou seja quais são as modalidades de intervenção nestas 
áreas.  
Um conhecimento aprofundado neste domínio faz mais do que satisfazer a curiosidade 
intelectual: tem o potencial de informar e consequentemente, elevar a qualidade do debate 
sobre as intervenções urbanísticas e assim poder contribuir para a melhoria das condições de 
vida das populações afectadas. 
 

1.3 Método 

Genericamente, as fontes usadas foram relatórios e outros documentos técnico-científicos, bem 
como informações obtidas no contacto com algumas realidades locais, através de estadias que 
permitiram quer a observação directa, quer entrevistas informais com académicos, técnicos e 
outros observadores locais privilegiados.  

Concretamente, os conteúdos relativos ao enquadramento teórico (Cap. 2) foram elaborados 
com base na consulta de livros sobre desenvolvimento urbano e áreas urbanas informais, e 
artigos científicos, pesquisados através do acesso às Bibliotecas do Instituto Superior Técnico e 
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, e do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa, e sobretudo da pesquisa de documentos digitais do acervo bibliográfico 
de universidades e instituições públicas, ou do acesso a plataformas de revistas, bem como de 
outros repositórios digitais como, por exemplo, a Biblioteca de Conhecimento On-line (B-ON), 
Google Académico e Science Direct. Recorrendo ainda a estas fontes, foram consultados 
relatórios e documentos de trabalho do Banco Mundial e da UN-Habitat assim como outras 
instituições da Organização das Nações Unidas e outras instituições internacionais de 
investigação. 

Nos capítulos sobre os casos-estudo (Cap. 3, 4 e 5), além de documentos relativos a investigação 
científica foram sobretudo usadas publicações das instituições públicas – ligadas às políticas de 
habitação, mas não só -, censos, documentos de análise estatística e legislação. 

Foi possível realizar visitas às cidades de São Paulo e de Istambul o que serviu para observação 
directa de algumas das áreas intervencionadas, assim como para entrevistas com professores e 
técnicos ligados ao tema. Em São Paulo realizou-se uma visita às obras de uma favela (Cantinho 
do Céu) acompanhada pelo arquitecto responsável da obra, Marcos Boldarini. Também foi 
possível entrevistar professores da FAU-USP - A Prof.ª Dr.ª Sheila Walbe Ornstein e o Prof. Dr. 
Khaled Ghoubar - e técnicos da SEHAB que realizaram uma apresentação ao trabalho que 
desenvolviam no momento. A visita a Istambul possibilitou um conhecimento in loco de algumas 
das zonas intervencionadas – Sulukule e Tarlabaşı - e o contacto com professores e alunos da 
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Universidade Técnica de Ildiz, designadamente uma professora da área de Urbanismo, a Prof.ª 
Dr.ª Asuman Turkun.  

Estas consultas foram realizadas na perspectiva de compreender as características das 
intervenções de uma forma sistematizada e consequentemente possibilitar uma análise 
comparada dos casos de estudo, formulando um quadro de reflexão que permita tirar 
conclusões. As principais características analisadas serão, por um lado, referentes ao contexto, 
assim como à origem e expansão das cidades em causa, à estrutura política, dinâmica 
demográfica, características pré-existentes dos assentamentos e sua génese; por outro, 
referentes à intervenção propriamente dita, onde se pretende analisar a filosofia subjacente à 
política orientadora, ou seja, quais são consideradas as boas-práticas, e também quem são os 
principais agentes instrumentos de intervenção e como se materializam essas políticas na 
intervenção propriamente dita.  

 

1.4 Estrutura 

Este trabalho organiza-se em sete capítulos sendo o primeiro de introdução, o capítulo 2 é de 
enquadramento teórico e os seguintes três dedicam-se ao estudo das intervenções nas cidades 
de São Paulo (cap.3), Luanda (cap.4) e Istambul (cap.5). No sexto capítulo (cap.6) faz-se a 
discussão dos casos de estudo e por fim (cap.7) apresentam-se as conclusões. 

No enquadramento teórico aborda-se, no primeiro ponto (2.1) a questão do aumento da 
população urbana – devido ao êxodo rural e crescimento natural, tentando identificar quais são 
as dinâmicas demográficas nas várias regiões do mundo, e relaciona-se este crescimento com o 
problema da carência de habitação, em condições consideradas aceitáveis. No ponto seguinte 
(2.2) procura-se explicar porque é que à crescente procura de habitação urbana não corresponde 
igual oferta, facto este que providencia as bases para a génese da informalidade. No terceiro 
ponto (2.3) faz-se uma ligação entre as formas de expansão urbana referidas em 2.2 e abordam-
se os efeitos nefastos da segregação sócio-espacial urbana, como o aprofundamento da 
“imobilidade social”. No final introduz-se a ideia de “direito à cidade” como factor determinante 
na mudança de filosofia das intervenções em Áreas Urbanas Informais (AUI). Em 2.4 procura-se 
descrever a evolução do número de pessoas a viver em AUI, assim como ilustrar e caracterizar 
estas áreas nomeadamente através das definições operacionais usadas na contagem destes 
mesmos números. Finalmente, no quinto ponto (2.5), aborda-se o desenvolvimento do debate 
internacional e formulação de políticas sobre as “boas práticas” nas abordagens a AUI e propõe-
se um sistema de identificação e categorização das abordagens contemporâneas.  

Nos próximos três capítulos (cap. 3, 4 e 5) a estrutura é similar. Propõe-se sempre um primeiro 
ponto de enquadramento histórico e caracterização da cidade estudada dando ênfase ao 
desenvolvimento urbano da mesma. No segundo ponto descrevem-se as áreas urbanas 
informais, tanto em relação às características presentes como em relação à sua génese. Nos 
pontos finais destes capítulos apresentam-se os casos de estudo introduzidos por uma referência 
aos principais agentes e instrumentos (políticos e legais) de intervenção nas AUI.  

 No capítulo seguinte (cap.6) confrontam-se as características das intervenções dos casos 
estudados procurando sublinhar o que as distingue. Para tal faz-se recurso ao “sistema” de 
categorização proposto no capítulo 2. Por fim acrescem algumas observações dignas de nota, 
decorrentes do estudo realizado. Finalmente, o último capítulo (Cap. 7) apresenta as conclusões 
do trabalho.



2 . 4  Á R E A S  U R B A N A S  I N F O R M A I S  ( A U I ) :  C O N C E I T O S  E  D I N Â M I C A S

2 . 5  A G E N T E S  G L O B A I S  E  A B O R D A G E N S  À S  A U I

ÁREAS URBANAS INFORMAIS: UMA
QUESTÃO GLOBAL

2 . 1  A  T R A N S I Ç Ã O  R U R A L - U R B A N A  E  O  C R E S C I M E N T O  D A S  C I D A D E S

2 . 2  O  D É F I C E  E  A  P R O V I S Ã O  D A  H A B I T A Ç Ã O  U R B A N A

2 . 3  A  S E G R E G A Ç Ã O  S Ó C I O - E S P A C I A L  E  O  D I R E I T O  À  C I D A D E
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2.1 A transição rural-urbana e o crescimento das cidades 

A revista National Geographic de Janeiro de 2011 destacava na capa, o facto das estimativas da 
população mundial ultrapassarem, nesse mês, a linha dos 7 mil milhões. Em 1974 estimavam-se 4 
mil milhões e, se as previsões se verificarem, no ano de 2024 já serão oito, os mil milhões, o que 
significa a duplicação da população mundial em, apenas, 70 anos. Além disso, o número de 
população em áreas urbanas tem crescido mais rapidamente que a população global. Mulligan & 
Crampton (2005), usando dados de 485 cidades com mais de um milhão de habitantes, calculam 
que, entre 1950 e 2010, a população urbana destas cidades cresceu a um ritmo de 1,37% por 
cada 1% de crescimento da população total global.  

As Nações Unidas reportam (UN-Habitat, 2010b; United Nations, 2014) que em 1950, 746 milhões 
(30% da população total) de pessoas viviam em áreas urbanas. De acordo com as mesmas fontes, 
nessa altura e nas três décadas seguintes, em várias cidades o crescimento demográfico estava 
no seu máximo. Entretanto deu-se uma lenta mas estável desaceleração. Não obstante, 
actualmente (em 2014) 54% da população mundial, ou seja 3.9 mil milhões, vive em áreas 
urbanas (distribuídas no globo como mostra a figura 2.1) e prevê-se que em 2050 todas as 
regiões serão predominantemente urbanas com dois terços da população mundial a viver em 
cidades. Deste incremento de 2.5 mil milhões de pessoas esperadas nas cidades, 90% deverá dar-
se nas regiões da Ásia e África, sendo que só a Índia, a China e a Nigéria juntas contribuem com 
37% deste incremento (Ibid.). 

 

Fig. 2.1. Percentagem da população urbana por países e principais aglomerados urbanos. Fonte: United 
Nations, 2014. 

Aliás como se pode ver nas figuras 2.2 e 2.3 este fenómeno não se distribui de forma igual no 
planeta. Como apontam Burdett & Nowak (2008): “O número de cidades com mais de um milhão 
de habitantes cresceu expressivamente nos últimos 50 anos, atingindo cerca de 450 em 2008. 
Enquanto muitos desses grandes agrupamentos urbanos historicamente se localizavam nos 
países desenvolvidos, hoje 15 entre as 20 maiores regiões metropolitanas do mundo – com 
população entre 10 e 20 milhões – encontram-se em países menos avançados economicamente, 
muitos deles no hemisfério sul. O número de cidades com mais de um milhão de pessoas na Ásia, 
África e América Latina combinadas cresceu de 39 para 308, entre 1950 e 2005. No mesmo 
período, o número cresceu de 37 para apenas 96, na Europa e América do Norte.” (p.19) 
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Fig. 2.2. Crescimento populacional urbano por hora. Fonte: Burdett & Nowak, 2008. 

 

 
Fig. 2.3. Crescimento anual das cidades por regiões. Fonte: United Nations, 2014. 

 

Se bem que, segundo as Nações Unidas (UN-Habitat, 2010b) muitos países tenham adoptado 
uma atitude ambivalente ou até hostil perante a transição rural-urbana da sua sociedade, este 
fenómeno global aparece como inevitável, trazendo consigo alguns aspectos positivos. Com 
efeito, pode-se argumentar que elevadas densidades urbanas reduzem custos de transacção, 
tornam os custos em infra-estruturas e serviços mais viáveis economicamente e facilitam a 
produção e difusão de conhecimento, aspectos que promovem o desenvolvimento. Vários 
autores (Gaspar & Glaeser, 1998; Glaeser, Kallal, Scheinkman, & Shleifer, 1992; Ottaviano & Peri, 
2006) também apontam a cidade como o local que permite e maximiza o aproveitamento das 



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 2 - Áreas Urbanas Informais: uma questão global   

 8  
 

“externalidades positivas”, como “excedentes de conhecimento”, nas relações económicas que aí 
tomam lugar.  

Quando suportada por boas políticas, a urbanização, se a par-e-passo com o crescimento 
económico, pode ajudar a reduzir a pobreza globalmente, providenciando novas oportunidades, 
elevando os rendimentos das famílias e aumentando o número de opções de sustento (UN-
Habitat, 2010b). Aliás, como se refere neste documento: “The prosperity of nations is intimately 
linked to the prosperity of their cities. No country has ever achieved sustained economic growth or 
rapid social development without urbanizing”(Idem, p. x). 

A Fig. 2.4 ilustra a correlação  entre o índice de desenvolvimento humano (IDH) - no eixo vertical -  
e a percentagem de população urbana-  no eixo horizontal. O IDH é um indicador que sintetiza o 
desempenho a nível nacional em várias dimensões do desenvolvimento humano consideradas 
fundamentais: Vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e nível de rendimento aceitável. O 
índice é usado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) desde 1993. 

Uma evolução temporal paralela - do PIB e da percentagem da população urbana-, para alguns 
países ou regiões, é ilustrada na Fig. 2.5. Aqui é possível identificar, em quase todos os casos, a 
correlação entre “urbanização da sociedade ” e desenvolvimento económico.  

Constata-se, portanto, que nas últimas décadas a população mundial tem convergido para áreas 
urbanas, o que se explica em parte, pelo facto de a população pobre aí desfrutar de maior 
quantidade e eficiência das redes de apoio social às estratégias de sobrevivência, malgrado a 
frequente impreparação dessa mesma população para suprir a necessidade de mão-de-obra em 
sectores de serviços altamente especializado onde não encontram emprego. Todavia estas 
pessoas sem especialização empregam-se em actividades básicas – Serviço doméstico, 
reparação, construção – provocando menores renumerações ou até desemprego, nestas 
actividades. 

 

Fig. 2.4 Urbanização versus IDH 1980/2011. Fonte: Google Public Data /dados de UNDP, 2015. 
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Fig. 2.5. Índice de desenvolvimento económico e percentagem de população urbana para alguns países / 

regiões. Fonte: UN-Habitat, 2010b.  

O aumento da população das cidades pode ter o contributo do crescimento demográfico 
vegetativo mas é a combinação com o êxodo rural que o torna tão acentuado e repentino, 
podendo provocar aquilo que Smith chama de “exploding cities in unexploding economies” (Smith, 
1996; cit. in Fekade, 2000) sublinhando o problema da urbanização quando não acompanhada 
de crescimento económico. No mesmo sentido, as Nações Unidas também advertem: “As the 
world continues to urbanize, sustainable development challenges will be increasingly concentrated in 
cities, particularly in the lower-middle- income countries where the pace of urbanization is fastest. 
Integrated policies to improve the lives of both urban and rural dwellers are needed.”(United Nations, 
2014, p. 1) 

Julga-se, por isso, ser relevante avaliar as implicações deste fenómeno na questão da habitação 
urbana.  

 

2.2 O défice e a provisão da habitação urbana 

O crescimento exponencial da população a viver em cidades é um fenómeno motivador da 
carência de habitação urbana mas não explica o problema por si só. Vários factores actuam numa 
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sinergia de consequências negativas na qual é por vezes difícil identificar as relações de 
causalidade. Não obstante, será conveniente abordar esta questão por partes.  

Inequivocamente o funcionamento do mercado imobiliário não tem resolvido as necessidades da 
generalidade da população. Na verdade, as falhas no funcionamento destes mercados – a forma 
mais comum de provisão de bens imobiliários (terras e habitação) - conduzem a uma situação em 
que para as largas faixas da população com menor poder de compra tudo se passa como se não 
houvesse mercado formal algum. Se assim é, caberia ao poder público - como mediador desta 
relação ou mesmo como provedor de bens imobiliários - corrigir estas falhas. 

Observe-se, em primeiro lugar, o mercado imobiliário para identificar algumas razões para este 
problema. Se por um lado há um conjunto de factores que concentram a procura para preços 
mais baixos existem outros que concentram a oferta em preços mais altos criando o 
desfasamento já referido. 

Do lado da procura, contribuem o fraco desenvolvimento da economia e/ou o aumento das 
desigualdades de rendimentos que, por sua vez, promovem baixos salários para uma grande 
maioria da população. Num país em que a procura por emprego é muito maior que criação de 
novos postos; em que não existe investimento suficiente no desenvolvimento dos recursos 
humanos e em formas de produtividade melhorada, como a mecanização; e em cujo Governo 
tem poucos meios e/ou dá pouca prioridade à fiscalização, cresce a economia informal baseada, 
frequentemente, no mero aprovisionamento de serviços (DWA & CEHS, 2005). O emprego 
informal cria oportunidades mas não proporciona estabilidade e, associado a baixos 
rendimentos, gera condições de difícil acessibilidade ao crédito (se disponível) para aquisição de 
habitação própria. Estas limitações tornam improvável o desenvolvimento de uma procura que, 
relativamente os valores de transacção, esteja em consonância com a oferta.  

Em muitas cidades, pelos limitados recursos disponíveis para escolas, cuidados de saúde e outros 
serviços públicos, a desigualdade de oportunidades cria camadas da população excluídas não só 
do usufruto destes serviços como também, decorrente desta condição, excluídas da 
possibilidade de acederem ao mundo do trabalho formal, mais qualificado e estável 

As Nações Unidas apontam que a taxa de criação de empregos no sector formal é muito inferior 
às expectativas de criação de força de trabalho urbana (UN-Habitat, 2003)e estimam (UN-Habitat, 
2010b) que, à escala mundial, cerca de 85% das novas oportunidades de emprego ocorrem em 
economia informal e que os jovens da cidade informal têm muito maior probabilidade de 
trabalhar no sector informal que os seus pares que residem na cidade formal, facto que reforça a 
consolidação da perpetuação da pobreza. As pessoas que se encontram num estado de pobreza 
têm assim menos possibilidades de sair desse estado: trata-se de um ciclo vicioso.  

O estigma da pobreza e a falta de mobilidade social conduzem a uma disposição para consumos 
que aparecem como supérfluos (viaturas de alta cilindrada, acessórios, roupas de marca…), 
devido a falta de confiança para assumir maiores encargos ou compromissos, (Barros & Rocha, 
2007; Lewis, 1998) o que, em consequência, afecta a procura de habitação no mercado formal. 

Em muitos países em desenvolvimento o quadro legal e de regulamentação em relação ao 
mercado e aquisição dos terrenos incluindo o seu registo, avaliação e instrumentos legais para 
facilitar a sua aquisição são ineficientes. Se as populações pobres não têm recursos para aquisição 
de casa porque os sistemas de financiamento não lhes são acessíveis, também acontece que os 
subsídios para esse efeito podem por vezes ser mal direccionados (UN-Habitat, 2003). No 
entanto, e como defendem McBride & French (2011), o problema pode não surgir tanto pelos 
baixos rendimentos das famílias como pelo preço das casas, devido ao alto custo de «parcelas 
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chave» na composição do seu preço. Uma destas parcelas é o preço do terreno e um factor que 
empurra a oferta para preços mais elevados é a especulação imobiliária. 

Campos Filho (1989) e Baltrusis (2004b) referem-se à especulação imobiliária urbana como uma 
forma pela qual os proprietários da terra recebem uma renda dos outros sectores produtivos da 
economia, sobretudo através das mais-valias geradas por investimentos públicos na infra-
estrutura e serviços urbanos. 

O quadro especulativo pode ser agravado pelo facto de o Estado privilegiar certos grupos 
económicos de forma arbitrária, criando barreiras de entrada no mercado. Desta forma, retira a 
confiança dos pequenos investidores para participar em sectores produtivos da economia, que 
ao invés apostam n a especulação imobiliária, sendo esta uma forma mais segura de preservar as 
suas poupanças durante eventuais processos inflacionários e de obter lucros de forma quase 
garantida (Campos Filho, 1989). De uma forma geral, pelo processo de alargamento das cidades, 
os imóveis tornam-se cada vez mais centrais o que, conjugado com a transferência de 
investimentos públicos, especialmente porque feitos do centro para a periferia, parece contribuir 
para agravar o efeito dessa transferência de valor dos investimentos público para ganhos 
privados. A especulação imobiliária, sendo assim um processo penalizador para uma sociedade 
no seu conjunto, é muito convidativa para alguns participantes. 

Os terrenos são valorizados pelo próprio processo da especulação num processo que se auto-
alimenta, já que, na expectativa de valorização subsequente, a oferta num dado momento é 
relativamente limitada. Assim os terrenos em oferta são sobrevalorizados pela sua escassez. Tal 
origina uma componente dos custos fixos de construção já por si elevada (Campos Filho, 1989). 
Este tema é abordado da mesma forma por Ning e Hoon (2012), ao discutir a especulação 
imobiliária em Pequim que, ao atingir o seu máximo em 2007 fez com que em média 14.4% do 
preço do imóvel fosse causado por essa mesma especulação.  

Conclui-se que o processo especulativo, alimentado pela má distribuição de infra-estruturas e 
transportes, e a legislação desadequada à realidade económica, explicam em parte a 
incapacidade de disponibilizar produtos imobiliários a preços reduzidos. A distância entre os 
valores de oferta e procura origina uma separação, aprofundada progressivamente pela sua 
própria existência como num processo erosivo, entre o mercado formal e as outras vias 
alternativas que necessariamente acabam por surgir. A constatar este facto, Maricato (1999) e 
Wegelin (2004) referem que o mercado residencial privado legal é restrito a uma parcela limitada 
da população (em muitas cidades não ultrapassa os 50%) para a qual a gestão urbana se faz: leis, 
códigos, obras, manutenção, controle do ambiente construído. De acordo com Maricato (1999) 
quanto menor este mercado, maior a exclusão e a ilegalidade, maiores são os lucros 
especulativos, menor é a produtividade na indústria da construção. Repensar o mercado seria 
repensar as políticas sociais. Ainda segundo esta autora, a ampliação do mercado, para incluir a 
classes média e média baixa, libertariam recursos (subsídios), colocando-as ao serviço da 
população de mais baixos rendimentos. 

Com efeito, nas condições em que a população urbana e as suas carências aumentem de forma 
repentina e quando, assim sendo, o sector imobiliário privado não consiga providenciar 
habitação a preços acessíveis para as necessidades das camadas mais pobres, o Estado, tendo o 
mandato de garantir a qualidade de vida da população, teria de providenciar soluções para dar 
resposta ao défice resultante. Estas soluções não se limitam a construção de casas. As formas de 
intervenção do Estado passam pela regulação da economia como um todo, pela regulação dos 
mercados imobiliários e de rendas e pela formulação do enquadramento legal que permita 
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formas alternativas de provisão habitacional como as parcerias público-privadas, a construção 
cooperativa, a habitação a custos controlados, a autoconstrução assistida, etc.  

Note-se que quando o Estado falha em assumir esta função, não é só por “má governança” mas 
também por posições ideológicas e definição das estratégias. Estas duas questões por vezes são 
encaradas como uma só na literatura mas, apesar de relacionadas, são de facto distintas. 

Sobre a definição de estratégias Baltrusis (2004a, p. 8) dá um exemplo, destacando que “para 
ingressarem no circuito das cidades mundiais, muitos governos dos países não desenvolvidos 
deixam de investir em infra-estrutura básica e serviços para a população de baixa renda, e optam 
por aplicar os recursos em infra-estrutura de ponta para atrair as empresas sedes do capital 
transnacional”. O autor acrescenta que “para atrair novos investimentos e se tornarem mais 
competitivas, as cidades oferecem vantagens fiscais às grandes empresas transnacionais e, 
consequentemente, perdem capacidade de arrecadação [tributação] e de investimento em obras 
de infra-estrutura básica “(2004a, p. 5).  

Em suma, se na análise das razões que levam à carência habitacional, pode-se começar por 
observar o crescimento populacional exacerbado nas cidades, passando pelo fraco 
desenvolvimento, é sem dúvida, em associação com uma relação tríplice – poder público, sector 
privado, comunidade interessada – que se revela disfuncional e que se traduz em consequências 
tão graves. Para uma destas partes, a da população que busca habitação, a única alternativa 
(mesmo que insatisfatória) acaba por ser o acesso ao mercado informal de habitação, ou até a 
ocupação de terrenos, dando inevitavelmente origem a áreas urbanas informais. 

Até este ponto o foco tem sido o problema de acesso à habitação, mas será importante sublinhar 
este tema que se inclui num processo mais alargado de segregação sócio-espacial e de mau 
desenvolvimento da sociedade e do espaço urbano, assunto este que será abordado no ponto 
seguinte. 

 

2.3 A segregação sócio-espacial e o direito à cidade 

Uma cidade em franca expansão, principalmente se acontecer através de um modelo disperso e 
pouco densificado, gera grandes exigências de aumento da rede viária, da infra-estrutura, e do 
alcance dos transportes públicos e demais serviços urbanos. Além de que, como explica Campos 
Filho (1989) a pressão que o «super crescimento das cidades» cria sobre o mercado de terras 
conduz à contenção ociosa de terrenos com potencial especulativo, o que só por si leva a maior 
dispersão. Esta pressão promove a polarização da cidade, em que áreas – geralmente centrais – 
de grande interesse imobiliário recebem a maioria do investimento (nomeadamente em 
actualização de infra-estrutura para acolher o aumento de capacidade provocado pela excessiva 
densificação) desviando o investimento e a atenção política das áreas – geralmente mais 
periféricas – que acabam acolhendo a população pobre, reforçando a dita polarização.  

Estas consequências ganham importância particularmente nos países em vias de 
desenvolvimento, onde não existem os recursos que existem nos países desenvolvidos para 
mitigar as fragilidades descritas (por exemplo, através do acesso a transporte individual). 

Esta expansão urbana, rápida, dispersa, periférica não é uma consequência inevitável do 
crescimento da população urbana (via êxodo rural ou crescimento natural), e consequente défice 
habitacional, uma vez que esse défice também poderia ser suprido por meio da densificação dos 
centros. Sucede que a densificação planeada, além de exigir vontade política, exige um mercado 
formal de habitação capaz de construir em altura e no centro para uma maior faixa da população. 
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No entanto, como refere Campos Filho (1989) é precisamente através da acção governamental 
que se tem legitimado o modelo de expansão, por um lado através da provisão de habitação 
social implantada na periferia - onde o terreno é mais barato mas longe dos transportes e 
restantes serviços -, por outro pela aceitação da ocupação ilegal – loteamentos irregulares ou 
simples ocupação – dos terrenos ainda não urbanizados, para evitar o reconhecimento, 
responsabilização e consequente obrigação de infra-estruturar estes “incómodos” trechos de 
cidade. 

O modelo de metrópole dispersa resultante desta falta de actuação, voluntária ou involuntária 
promove a ineficiência: no maior consumo de energia, esforço e tempo, e no consumo de 
materiais para infra-estruturar e conectar casas, escritórios e serviços que se encontram mais 
distantes uns dos outros. Além de que a periferização dispersa frequentemente representa 
perdas de áreas agrícolas de grande potencial (não surgissem as grandes cidades precisamente 
onde existem bons solos para a agricultura) (UN-Habitat, 2010b, p. 11), e conduz a impactos 
ambientais consideráveis. Veja-se, por exemplo, os impactos ambientais nos mananciais 
(nascentes) de São Paulo (ver cap.3) 

A polarização resulta em segregação sócio-espacial num processo que se auto-alimenta, sendo 
que aos habitantes das zonas em desvantagem, são negadas as oportunidades que lhes 
permitiriam alterar a sua condição, nomeadamente na maior dificuldade em encontrar emprego 
em função do tempo de comutação (Laurent & Harris, 2007; Zenou, 2002). 

É consensual (Alvino-Borba & Mata-Lima, 2011; Deffner, 2011; Estivill, 2003) que a separação 
espacial das classes sociais acentua as disparidades no rendimento e na qualidade de vida assim 
como bloqueia a interacção entre indivíduos de classes sociais diferentes, mesmo na ausência 
dos habituais factores (éticos, raciais, etc.), o que gera padrões de descriminação e benefícios 
baseados na localização física, interesses comuns, estigmas históricos e outros critérios.  

Vários autores (e.g. Lemos, 2011; Lemos, Santos, & Portugal, 2004; Rosa, 2006) destacam a relação 
entre a segregação e o acesso a transportes. Lemos (2011)refere que qualquer plano de melhoria 
da qualidade de vida nas áreas metropolitanas exige a redução do tempo e da distância do 
transporte diário, através da aproximação espacial entre o trabalho e a residência. A exclusão 
física, social e económica leva tipicamente à exclusão cultural e política. Uma cidade menos 
segregada, onde quer os transportes, quer os espaços públicos, infra-estruturas e serviços são 
partilhados entre classes, propicia a redução dos impactos negativos da pobreza na qualidade de 
vida, sem necessariamente aumentar o encargo nas restantes classes sociais contribuindo assim 
para um balanço positivo na sociedade (de Araújo et al., 2011; Lemos, 2011). 

Originalmente introduzido, em 1969, pelo filósofo francês Henri Lefebvre em “Le Droit à la Ville”, 
o conceito de Direito à Cidade tem vindo a ser encarado como uma força de oposição às 
dinâmicas capitalistas que não sendo contrariadas, ou ajustadas, levam à segregação sócio-
espacial e aos restantes problemas urbanos e políticos geralmente associados.  

É importante notar que, como defendem Purcell (2002) e De Souza (2010) , o uso do termo tem 
sido mal interpretado pelos agentes e literatura contemporâneos. “From Brazil’s Ministério das 
Cidades to Hamburg’s Recht auf Stadt-Netzwerk, from small NGOs to UNHabitat, we can find a legion 
of people who use “the right to the city” as a sort of umbrella-phrase.”(De Souza, 2010, p. 316). O 
conceito do Direito à Cidade desviou-se, assim, das ideias originais de Lefebvre que são de 
carácter revolucionário ao invés de reformista como tem vindo a ser encarado, embora existam 
excepções de relevo, como é o exemplo da obra do geógrafo britânico David Harvey (De Souza, 
2010). Harvey escreve “The right to the city is far more than the individual liberty to access urban 
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resources: it is a right to change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather than 
an individual right since this transformation inevitably depends upon the exercise of a collective 
power to reshape the processes of urbanization” (Harvey, 2008, p. 23) 

Apesar de divergência de significado com a sua origem, é incontornável a interpretação 
contemporânea do direito à cidade tal como é feita, por exemplo na “Carta Mundial pelo Direito à 
Cidade”, elaborada no contexto dos Fóruns Mundiais Sociais. Nesta carta o Direito à Cidade é 
definido como “o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, 
democracia, equidade e justiça social. É um direito colectivo dos habitantes das cidades, em 
especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de acção e 
organização, baseado em seus usos e costumes, com o objectivo de alcançar o pleno exercício do 
direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequado.” (World Social Forum, 2005) 

Serve este ponto para sublinhar a importância de encarar o Direito à Habitação num contexto 
mais lato. Seja numa perspectiva mais reformista ou revolucionaria, parece haver uma 
consciência geral de que o direito à habitação, sendo um direito fundamental, muitas vezes é 
satisfeito em condições que negam ao cidadão o pleno ‘direito (a habitar) a cidade’. 

 

2.4 Áreas Urbanas Informais (AUI): conceitos e dinâmicas 

 “Common names for slums: Barrio or tugúrio (latin America); Basti (Bangladesh); Bidonville 
(France/Africa); Favela (Brazil); Ghetto; Kampung (Indonésia); Katchi abadi (Pakistan); Mosseque 
(Angola); Shantytown (SouthAfrica); Skidrow; Squatter Cities. The word “slum” is a loaded one, and its 
use is controversial. The Cities Alliance has chosen to use “slum” in order to bring a common 
vocabulary internationally to the issue and highlight the need to address the problem of slums “ 
(«About Slum Upgrading | Cities Alliance», 2011). 

Apesar das diferenças visíveis (Fig. 2.6) e não visíveis entre as Áreas Urbanas Informais das várias 
cidades do mundo, existem características que são, frequentemente, comuns permitindo agregar 
estes espaços urbanos em torno de um termo/definição. Mas é importante ter em atenção que, 
por um lado o termo assenta sobre a forma informal de auto-provisão habitacional dos 
moradores destes espaços, ou seja, refere-se à sua génese; por outro lado, o termo pode-se 
prender com as condições existentes numa determinada área, seja em referência às 
características físicas ou á população dessa mesma área.  

No primeiro Fórum Urbano Mundial, realizado em 2002 no Quénia, uma publicação da UN-
Habitat usava o termo Slum, no seu significado original (do séc. XIX em Londres) referente a 
zonas da cidade que se vieram a degradar, mas acrescenta que entretanto o termo veio incluir as 
vastas áreas informais que estariam, na altura, a tornar-se “a expressão mais visual da pobreza 
urbana” (UN-Habitat 2002) 

Presentemente as Nações Unidas (UN-Habitat, 2003) descrevem as AUI como áreas de habitação 
em condições precárias, em sobrelotação, com higiene deficiente, por uma população de baixos 
rendimentos ou socialmente desfavorecida. Pode-se acrescentar que a falta de regularização 
fundiária é frequente e que a falta de acesso ao emprego formal, aos meios de deslocação e aos 
serviços (escolas, hospitais e outros serviços médicos, transportes, polícia, bombeiros) – em suma, 
o Direito à Cidade - é um factor limitante. Outras definições repetem-se na ligação das AUI a 
condições de vida insalubres e miseráveis, concentração populacional excessiva e ausência de 
serviços básicos municipais (água, saneamento), sem segurança da posse.  
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Fig. 2.6. Áreas Urbanas Informais: a. Vista aérea de Área Urbana Informal no Cairo, b. Área Urbana Informal 
em Lagos (Nigéria), c. Área Urbana Informal em Bombaim (India), d. Jakarta (Indonésia), e. Caracas 
(Venezuela) f. Soweto (África do Sul), g. Hong-Kong (China), h. Manila (Filipinas). 

A definição operacional para AUI das Nações Unidas usa o termo slum a atribui-lhe as seguintes 
características físicas e legais (exclui-se da definição a dimensão económica e social):  

1. Acesso inadequado a água potável (inadequado pela quantidade, preço e esforço requerido 
para a obter); 
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2. Acesso inadequado a saneamento (casa de banho partilhada por um número razoável de 
pessoas) e outras infraestruturas; 

3. Pobre qualidade estrutural das habitações, quer pela construção em si (protecção durável 
contra condições climáticas extremas) quer pela localização (zonas em perigo de deslizamento 
de terras, cheias, etc..); 

4. Sobrelotação (número de pessoas que partilham um quarto, por exemplo); 

5. Insegurança na posse (estatuto de secure tenure, em termos de regularização fundiária com 
evidência de documentação que proteja contra despejo forçado). 

A última característica não mede uma expressão física pelo que é de difícil quantificação, 
sobretudo pela ausência de informação para a maioria dos países da base de dados da UN-
HABITAT ou pelas diferenças na legislação, não existindo suficientes mecanismos de 
monitorização, sendo frequentemente,	apenas os quatro primeiros indicadores tidos em conta na 
quantificação e comparação do fenómeno (UN-Habitat, 2010b). 

Cada das cinco características referidas corresponde à definição de um critério próprio que 
suporta a classificação como AUI. Por exemplo, o que significa afirmar que num determinado 
assentamento existe ou não acesso inadequado a água potável? Considera-se que existe acesso 
inadequado quando mais de 50% da população não têm um acesso à água melhorado, quer 
através de água canalizada na própria residência - quer de acesso a chafariz público, por recolha 
de águas pluviais, etc. - com pelo menos 20 L/dia e por pessoa, a uma distância inferior a 1 km. Da 
mesma forma se descrevem em “The challenge of slums” (UN-Habitat, 2003) os critérios 
respeitantes às outras condições.  

O uso desta definição operacional tornou-se elementar para fazer a monitorização do número de 
moradores em AUI no contexto das “Millenium Development Goals” (MDG), um compromisso 
global assinado no seio das Nações Unidas, com 8 objectivos relacionados com acesso a saúde, 
educação, habitação, ambiente, igualdade e cooperação. Segundo o relatório de 2014 das MDG, 
o objectivo 7D (“Achieve, by 2020, a significant improvement in the lives of at least 100 million slum 
dwellers”) foi atingindo e ultrapassado. Segundo esta fonte, entre 2000 e 2012 mais de 200 
milhões de moradores em AUI obtiveram melhorias em pelo menos um dos quatro aspectos 
referidos. Apesar disso, o número de moradores em AUI continua a aumentar: em 2014, 863 
milhões de pessoas viviam em AUI, quando eram 760 milhões em 2000 e 650 milhões em 1990 
(United Nations - DESA, 2014). 

A UN-HABITAT (UN-Habitat, 2010b) estima que, nos países em desenvolvimento1, entre 2000 e 
2010, a população urbana aumentou a uma média de 58 milhões de pessoas por ano e que, 
durante o mesmo período, o número de moradores em AUI tenha aumentado numa média de 28 
milhões. A mesma fonte refere que no mesmo universo tenham sido retiradas da condição de 
“moradores em AUI” 22 milhões de pessoas, através de reurbanização e prevenção de AUI. Isto 
quer dizer que o número de moradores em AUI aumenta, em média, 6 milhões por ano. 

                                                                  

1 “This report presents data […] for various country groupings. These are classified as ‘developing’ regions and 
‘developed’ regions.[…] Since there is no established convention for the designation of ‘developed’ and ‘developing’ 
countries or areas in the United Nations system, this distinction is made for the purposes of statistical analysis only.” 
(United Nations - DESA, 2014, p. 55) 
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Projecções por extrapolação simples dos dados da última década mostram que, na ausência de 
medidas drásticas que alterem a tendência de crescimento, a população urbana em AUI pode 
aumentar em 61 milhões de pessoas durante esta década atingindo 889 milhões em 2020.  

A evolução temporal recente no mundo (United Nations - DESA, 2014) revela que, apesar de o 
valor absoluto da população em AUI ter crescido globalmente, se regista uma diminuição (Fig. 
2.7a) da percentagem da população urbana que vive em AUI (32,7% em 2012), facto que se deve 
obviamente ao maior crescimento da população urbana do que população em AUI.  

A proporção de moradores urbanos em AUI é mais adequada para comparar países e regiões 
como se faz no relatório de 2013 (United Nations - DESA, 2013), que indica (Fig. 2.7b) uma maior 
incidência na região da África Subsaariana onde 62% da população vive em AUI, seguida do SE e 
Sul da Ásia (35% e 31% respectivamente), sendo particularmente crítica nas zonas com conflitos 
militares; a localização geográfica é também ilustrada pela Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.7. População urbana a residir em “slums”: a. Evolução temporal nos países considerados em vias de 
desenvolvimento, em valor absoluto (barras, castanho) e em percentagem da população urbana 
(linha, vermelho); b. Distribuição por zonas geográficas. Fonte:  United Nations - DESA, 2013. 
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Fig. 2.8. Proporção de população urbana a viver em AUI em 2014. Fonte: UNstats, 2015. 

2.5 Agentes globais e abordagens às AUI 

Para uma perspectiva cronológica sobre as filosofias de abordagem às AUI será útil analisar não 
só as práticas governamentais (analise que é forçosamente generalista), mas também as práticas 
do Banco Mundial e da UN-Habitat, por serem agências com a abrangência e influencia globais 
suficientes para advogar e conduzir alteração das práticas com um impacto muito relevante. 

Até à década de 70, as práticas governamentais dos países em desenvolvimento, eram as de 
mera negligência (UN-Habitat, 2003), ou noutros casos, a erradicação, expulsão ou 
reassentamento nas insuficientes unidades de habitação social produzidas pelo Estado (Abbott, 
2002; Baltrusis, 2004a).  

Partindo de pressupostos de ilegalidade e inevitabilidade do fenómeno, mas aliando-os à 
expectativa de que este seria temporário (e de tanto menor duração quanto maior o crescimento 
económico), as entidades envolvidas foram levadas a ignorar deliberadamente esta realidade, 
como se pode constatar por documentação associada ao planeamento urbano, onde as AUI não 
eram mapeadas ou eram apresentadas como espaços em branco assinalando terra não ocupada 
(UN-Habitat, 2003).  

No entanto, quando a expectativa de transitoriedade do fenómeno das AUI foi desmentida, 
alguns governos optaram por responder ao fenómeno através de diferentes formas de repressão, 
levando ao despejo massivo ou selectivo dos residentes. De forma geral, não ocorriam 
negociações com os residentes, realojamentos, ou indemnizações. Tipicamente era exercida 
maior pressão sobre os residentes de AUI no interior dos centros urbanos, que ocupavam 
terrenos mais apetecíveis, e com melhor acesso às infra-estruturas. Esta abordagem, ao invés de 
resolver o problema do défice habitacional, agravou-o, transferindo as AUI para a periferia das 
cidades. O sucessivo alargamento dos centros urbanos conduziu a um ciclo de despejos para as 
novas periferias, fora das fronteiras municipais, até novo alargamento das fronteiras da cidade 
(UN-Habitat, 2003). 

Quando se procurou responder ao défice habitacional seguindo os exemplos europeus - através 
da provisão formal de habitação social, fazendo uso de terrenos públicos e subsídios - o elevado 
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custo desta abordagem, e a corrupção tantas vezes associada ao processo, faziam com que as 
habitações, acabassem por ser atribuídas à classe média e clientelas políticas, em perversão dos 
objectivos declarados (UN-Habitat, 2003).  

Com a entrada dos anos 70, começou-se a encarar as AUI como um fenómeno estrutural perene, 
reconhecendo o falhanço das abordagens anteriores e a diversidade de enquadramentos legais e 
realidades locais. Os processos de democratização, descentralização e emergência de uma 
sociedade civil mais forte e actuante deram força a esta transição (UN-Habitat, 2003). Nesta altura 
John Turner e outros académicos começaram a apresentar fortes críticas aos pressupostos por 
trás dos programas de habitação pública, destacando as qualidades dos processos de auto-
provisão habitacional inerentes à formação de AUI (Abbott, 2002). Baltrusis (2004a) afirma que as 
ideias de Turner viriam a ser apropriadas pelas agências de desenvolvimento, nomeadamente 
com a publicação do livro “Freedom to Buid” em 1972, onde introduziu o conceito das politicas 
facilitadoras (enabling strategy).  

De facto pode-se observar que, enquanto o foco do investimento do Banco Mundial até à data 
estava na construção de equipamentos produtivos no sector da energia e transportes, isso viria a 
mudar, motivado também pelo então novo presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, 
nomeado em 1968. Os projectos de melhoramento de AUI (slum upgrading) e terra e serviços 
(sites and services) implementados no Senegal, em 1972, marcaram a primeira alteração 
fundamental nas políticas de habitação do Banco. Como resultado, desse ano a 1981 cerca de 
90% do investimento do Banco Mundial na área de habitação, seria para projectos dos tipos 
referidos (Spence, Annez, & Buckley, 2009). Esta mudança das políticas no Banco Mundial viria a 
dar um grande contributo para o abandono cada vez mais generalizado das abordagens 
anteriores por parte de muitos Governos (Abbott, 2002).  

Também nesta década, e motivada por esta mudança de perspectiva, realizou-se a primeira 
conferência da Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos e Desenvolvimento Sustentável 
(Habitat I), levada a cabo em Vancouver, em 1976. Foi nesta conferência que se lançaram as bases 
da formação, dois anos depois, de uma fundação que viria a tornar-se mais tarde no Programa 
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos: UN- Habitat. 

No início dos anos 80, reconhecia-se o melhoramento do ambiente físico como sendo o 
elemento nuclear do processo de qualificação das AUI nesta nova abordagem (Abbott, 2002). No 
entanto, apesar de esta solução ser muito mais barata que as soluções anteriores, os resultados 
revelaram-se inferiores ao desejado: o foco excessivo na construção e a descoordenação/falta de 
comunicação entre governos e comunidades afectadas resultaram na quebra de compromissos 
relativos à prestação de serviços por parte dos governos, na falta de manutenção das instalações 
por parte da comunidade, e desaparecimento das estruturas de gestão após a saída de cena dos 
representantes das instituições internacionais. As condições ambientais mantiveram-se em geral 
muito abaixo do aceitável. Seria muito mais desafiante implementar o melhoramento in-situ das 
AUI do que o esperado inicialmente (UN-Habitat, 2003). 

Nesta altura, uma força politica pela descentralização do poder começou a prevalecer em 
oposição ao autoritarismo. Ao mesmo tempo, o endividamento externo dos países menos 
desenvolvidos desencadeou uma crise económica e financeira. A receita das agências 
internacionais de financiamento foi no sentido dos países endividados adoptarem um programa 
de reajuste económico (Baltrusis, 2004a). Com a nova mudança de presidente (A. W. Clausen, em 
1980), o Banco Mundial, mudou significativamente as suas políticas. O foco moveu-se dos 
projectos de melhoramento de AUI e terras-e-serviços para a ajuda a instituições de 
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financiamento imobiliário(Spence et al., 2009). Pode-se dizer que consistiu na continuação das 
ideias de Turner mas neste caso interpretadas de uma forma diferente. 

A UN-Habitat acompanhou a filosofia dominante entre meados dos anos 80 e a segunda 
conferência Habitat em 1996. Adoptando politicas como a “Global Strategy for Shelter to year 
2000” em 1988, a agência encorajava os Governos a mudarem o foco das suas politicas, da 
construção de habitação e provisão de serviços, para uma abordagem mais alargada de 
regulamentação e incentivos para “olear” o mercado e aumentar o numero de participantes na 
questão da habitação para as faixas mais pobres (UN-Habitat, 2013b). 

Assim, ao longo de uma década as políticas facilitadoras (enabling strategy) foram desenvolvidas 
e aplicadas, coordenando o envolvimento, organização e mobilização das comunidades 
interessadas, e afastando o papel do estado da providência de serviços de habitação para se focar 
na regulação dos mercados imobiliários (UN-Habitat, 2003). Em alguns países estas políticas 
tiveram o efeito adverso de afastar por completo o Governo das políticas de habitação, enquanto 
noutros, vários programas punham enfase em aumentar a posse individual em detrimento do 
aluguer e nasceram vários mecanismos para facilitar esta posse assim como instituições de 
crédito à habitação (UN-Habitat, 2013b). 

Baltrusis (2004a) defende partir de 1990, o Banco Mundial procura atenuar os efeitos sociais das 
políticas de ajuste financeiro, assumindo uma certa moderação das políticas anteriores. No 
entanto pode-se verificar que no período entre 1992 e 2005 o investimento na área de habitação 
dedicado a projectos de melhoramento de AUI e terras-e-serviços passou para os 10% - em 
oposição aos 90% acima referidos (Spence et al., 2009). 

Em 1996, com a realização da conferência Habitat II em Istambul, a UN-Habitat entrou numa fase 
de restruturação e fortalecimento, culminando na elevação em 2002, do seu estatuto a Programa 
das Nações Unidas sob a alçada directa do Conselho Económico e Social. Neste período - em que 
a dimensão da população mundial urbana ultrapassara a da população rural – a UN-Habitat, 
juntamente com o Banco Mundial (que viria a sair em 2013) e outras instituições bilaterais de 
desenvolvimento, formaram a Aliança das Cidades, em 1999. Esta instituição coloca a enfase na 
cooperação internacional a nível do poder local e trabalha em duas linhas: As estratégias de 
desenvolvimento urbano e os programas de nível local ou nacional de melhoramento de AUI. O 
primeiro acto da Aliança das Cidades, após a sua formação, foi a produção do plano de acção 
“Cities Without Slums” para dar resposta ao objectivo 7D dos MDG (ver ponto anterior). 

Actualmente, a UN-Habitat defende uma abordagem em três áreas: foca-se em (a) melhorar a 
quantidade e acessibilidade de habitação através da provisão de terras e casas, de forma a 
desacelerar o crescimento de AUI; (b) a implementação de programas de grande escala de 
melhoramento de AUI que possam melhorar as condições de vida dos seus habitantes; e (c) o 
desenvolvimento comunitário no sentido de promover formas de organização que garante a 
participação da comunidade nos processos de decisão e de manutenção dos bens comuns 
(Edward Miller, 2012; UN-Habitat, 2013a). 

A literatura contemporânea da agência sobre as melhores práticas destaca os termos 
“Participatory slum improvment”, “City-wide slum ugrading” e “Street-led slum upgrading” em 
alternância ou por vezes combinados. Com estes conceitos a Un-Habitat coloca enfâse em 
maximizar a participação das comunidades; divergir de projectos-piloto e implementar os 
programas de qualificação de AUI usando toda a cidade como unidade de planeamento; reforçar 
a importância das ruas como espaço público e motores de transformação das AUI; assumir a 
importância do mapeamento físico e social de forma sensível e participada; aumentar a 
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segurança de posse dos moradores; assegurar a manutenção dos serviços e, por fim, permitir a 
melhoria incremental das AUI (Edward Miller, 2012; Mboup, Warah, & UN-Habitat, 2013; UN-
Habitat, 2011, 2012, 2013a). Estas estratégias têm como objectivos a procura por aprofundar a 
componente participativa das «políticas facilitadoras» acima descritas, e integrá-las numa 
abordagem holística que considera as questões de saúde, educação, habitação, fontes de 
rendimento e até questões de género. Pela parte das instituições públicas importa impor às 
comunidades práticas de prestação de contas a nível financeiro e adesão a normas de qualidade, 
mas envolvê-las num processo formal que requer a sua contribuição, mantendo o seu empenho, 
e estabelecendo recompensas. Comunidades mais marginalizadas ou culturalmente afastadas da 
população assistida exigem um esforço acrescido para garantir a sua participação e parceria 
(Abbott, 2002; UN-Habitat, 2003). 

Não obstante a possível identificação de uma progressão cronológica a nível de práticas mais 
comuns e mais aceites como “melhores-práticas” é possível encontrar no presente, os mais 
diversos casos de abordagem às AUI, como se poderá observar nos capítulos seguintes.  

No decorrer do presente trabalho, o levantamento de várias abordagens às AUI permitiu a 
identificação de factores de diferenciação suficientes para agora propor um sistema de 
categorização dessas intervenções como mostra o Quadro 1: 

 

Quadro 1. Sistema de categorização das abordagens às AUI 

1. O primeiro factor a ter em conta quando se consideram as acções sobre a questão das AUI é se 
se trata de uma acção numa dimensão preventiva ou interventiva. A regulação do mercado ou a 
provisão de habitação dificilmente são vistas como abordagem directas às AUI mas têm uma 
grande influência na gestão do problema como um todo, e não raras vezes estão ligadas às 
intervenções propriamente ditas. Dentro desta dimensão preventiva, as questões de regulação 
de mercado são variadíssimas e não se justifica enumera-las, mas a título de exemplo qualquer 
análise histórica de políticas de habitação revelará o impacto de medidas como o congelamento 
das rendas. A outra vertente é a provisão de habitação. Neste caso pode-se tratar tanto de 
unidades habitacionais terminadas ou de outras estratégias de construção incremental como os 
programas de autoconstrução assistida, de lotes infra-estruturados (terras-e-serviços) ou lotes 
com unidades mínimas de habitação e com possibilidades de expansão posterior. 

2. No que se refere á a dimensão interventiva, considera-se obviamente uma ou várias AUI 
existentes. Neste caso surgem 4 categorias principais que se prendem com o destino da 



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 2 - Áreas Urbanas Informais: uma questão global   

 22  
 

população visada em relação à sua unidade habitacional e em relação à sua localização dentro da 
cidade. São estas: 

i) Se a intervenção implica o desalojamento da população sem um destino definido é 
considerada uma Expulsão. Esta pode ser forçada ou induzida. É possível ser uma expulsão 
induzida quando, por exemplo, o agente interveniente oferece dinheiro para a população 
encontrar uma alternativa pelos seus próprios meios.   

ii) Se a intervenção implica o desalojamento mas com o realojamento num destino concreto 
noutro local da cidade é considerado um Realojamento Ex-situ ou Relocalização. Esta intervenção 
implica, normalmente, a provisão de novas unidades habitacionais. 

iii) Se a intervenção implica o desalojamento e realojamento dentro da mesma área 
intervencionada ou muito perto (acesso a pé) é considerado um Realojamento In-situ. Este pode 
se subdividir em intervenção total /global ou parcial/pontual. O realojamento in-situ global 
aplica-se a casos em que todo a AUI é demolida para posteriormente ser reurbanizada por meio 
de plano urbanístico com o objectivo de realojar a população visada assim como, muitas vezes, 
outros habitantes com maior poder de compra, e que ajudam a financiar a intervenção. O 
realojamento in-situ pontual dá-se quando apenas algumas pessoas dentro da AUI são 
desalojadas por algum motivo (contenção de encostas, protecção ambiental, implantação de um 
equipamento, etc.) e realojadas em novas unidades habitacionais construídas dentro ou na 
proximidade da mesma área. É muito comum esta intervenção ser realizada no contexto de uma 
intervenção da categoria seguinte: Qualificação.  

iv) Se intervenção não implica o desalojamento considera-se uma Qualificação. Se o foco da 
intervenção é a melhoria das características das unidades habitacionais existentes, considera-se 
uma componente de Qualificação Habitacional. Exemplo deste tipo de intervenções são os 
programas de kits de materiais de construção a preços reduzidos para uso dos moradores. 
Quando o foco é o espaço público (Ex: Infra-estrutura, serviços, equipamentos, etc.) considera-se 
uma componente de Qualificação Urbana. Também são consideradas as componentes de 
Assistência Social e Económica, onde se incluem programas de micro-crédito ou de 
desenvolvimento da organização comunitária, e de Regularização Fundiária ou qualquer 
programa com o intuito de aumentar a segurança de posse dos moradores, protegendo-os de 
expulsões forçadas. Estas duas últimas componentes relacionam-se com a categoria de regulação 
do mercado no sentido em que à sua semelhança não constituem intervenções físicas ou são, em 
certa medida, “intangíveis”. 

Concluindo. 

No decorrer deste capítulo, foi feito um enquadramento teórico em que se procurou dar resposta 
aos objectivos enunciados numa perspectiva global, sem abordar os casos específicos. As 
matérias desenvolvidas criam as bases que servirão à análise dos casos de estudo descritos nos 
capítulos seguintes. Após a apresentação dos casos estudo, far-se-á uma análise comparada, 
inclusivamente com recurso ao sistema de categorização das intervenções desenvolvido neste 
ponto.  



CASO DE ESTUDO: SÃO PAULO

3 . 1  H I S T Ó R I A  E  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A  C I D A D E

3 . 2  A S  FAVELAS  P A U L I S T A S

3 . 3  I N T E R V E N Ç Õ E S  N A S  A U I  D E  S Ã O  P A U L O
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3.1 História e caracterização da cidade 

São Paulo é considerada a maior e mais rica cidade da América do Sul. Estabelecida sobre um 
planalto com altitude média de 800 metros, está separada da costa, a sudeste (Fig. 3.1), pela 
cadeia montanhosa da Serra do Mar. Na costa atlântica, a 70 km, a cidade de Santos, é o maior 
porto da América do Sul e principal destino de praia para os habitantes de São Paulo. A 
topografia prevalecente na área urbana é de elevações e depressões suaves, excepto ao norte da 
cidade, onde se elevam as montanhas da Serra da Cantareira.  
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi criada por decreto do Governo Federal em 1973 
e acomoda a maior e mais alta densidade residencial de população urbana do país, com 2 420 
pessoas por km2. A RMSP (coloquialmente conhecida como Grande São Paulo) abrange 39 
municípios: a cidade de São Paulo (1 525 km2), no centro, e outros 38 municípios circundantes.  
 

 
Fig. 3.1. Estado, região metropolitana e cidade de São Paulo (esquerda) e imagem de satélite da mancha 

urbana da cidade (direita). Fonte: Google Earth, 2015c. 

A fundação de S. Paulo remonta a 25 de Janeiro de 1554, com a implantação de uma missão 
jesuíta (São Paulo dos Campos de Piratininga) que, pelo facto da Serra do Mar ser muito difícil de 
atravessar pelos meios então disponíveis, logo se tornou a base dos ‘bandeirantes’ que 
pretendiam instalar-se no interior. Com a exploração do ouro no estado vizinho de Minas Gerais e 
da cana do açúcar neste planalto deu-se o rápido crescimento da povoação que foi elevada à 
categoria de cidade em 1711. No início do século dezanove, a introdução da cultura e exportação 
de café, atraiu – sobretudo após a abolição da escravatura, em 1888 – enormes vagas de 
emigrantes europeus, na sua maioria italianos, portugueses, espanhóis e alemães, consolidando-
se o sistema de mão-de-obra livre na agricultura e acentuando-se a acumulação de riqueza que o 
café proporcionava. 

Em consequência da fraqueza institucional no Brasil após a proclamação da República em 1889, 
São Paulo aliou o seu poder económico à força eleitoral de Minas Gerais e instaurou a política do 
“café com leite”2. O predomínio económico e político do estado e cidade de São Paulo afirmou-se 

                                                                  

2 A política do café com leite foi uma política de revezamento do poder nacional executada na República Velha 
entre 1898 e 1930, por presidentes civis fortemente influenciados pelo sector agrário dos estados de São Paulo - 
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assim na entrada do novo século até à crise de 1929, quando a queda dos preços do café 
acabaram por conduzir os empresários paulistas à reconversão de seus investimentos para a 
indústria. A chegada de Getúlio Vargas ao governo, em 1930, e o fracasso da insurreição paulista 
de 1932 (Revolução Constitucionalista) que se seguiu, levou São Paulo a perder autonomia e 
força política, mas não o crescimento populacional. Com o advento da segunda guerra mundial a 
afectar o comércio internacional e comprometendo as importações para o Brasil, foi desenvolvida 
uma estratégia de industrialização e modernização do país, em que a indústria paulista assumiu 
particular destaque passando a produzir no estado muitos dos produtos até então importados. 
Este processo intensificou-se durante o governo (1956-1961) de Juscelino Kubitschek, com o 
lançamento das bases da indústria automóvel na região da cidade de São Paulo. Este rápido 
crescimento levou ao êxodo rural não só dentro do próprio estado de São Paulo mas também e 
especialmente da região nordeste do país, acrescido ainda de imigração internacional, 
resultando em taxas de crescimento demográfico da região metropolitana próximas de 5% por 
ano (Fig. 3.3). Este aumento populacional gerou um processo de ‘metropolização’ e conurbação 
da cidade de São Paulo com as cidades vizinhas, formando a Região Metropolitana de São Paulo. 

Nas décadas de 60 e 70, o governo estadual promoveu uma série de obras que estimularam a 
economia do interior do estado, esvaziado desde a crise do café de 1930. Além de infra-estruturas 
de grande dimensão - como a abertura e duplicação da Via Dutra, a implantação do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, a criação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a 
abertura das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luís – também o implemento de 
técnicas modernas de produção, em especial da cana-de-açúcar e de seu subproduto, o álcool 
combustível, revitalizam as regiões de Campinas, Sorocaba, Central, Ribeirão Preto e Franca. 

Assim, a partir dos anos 80 e 90 – motivada, em parte, por inúmeros problemas urbanos, como 
violência, poluição e ocupação desordenada – a produção industrial redistribuiu-se para outros 
municípios do Estado de São Paulo e para outras regiões do país, conduzindo à queda abrupta 
das taxas de crescimento demográfico, para a faixa de 1% ao ano (Fig. 3.3). São Paulo iniciou 
então um processo de reconversão para o sector de serviços, especialmente serviços ligados à 
produção de conhecimento e informação.  

Apesar de a Fig. 3.2 mostrar que foi na década de 1950 (em verde) que se deu a maior expansão 
da mancha urbana da cidade em área, os dados dos censos revelam que foi nos anos 80 (laranja 
escuro) que se deu um diferencial maior (em valores absolutos) de população total. Tal sugere 
que a ocupação territorial de toda esta população se fez, numa primeira fase, de forma muito 
horizontal, expansiva e possivelmente rarefeita, e só mais tarde houve consolidação, densificação 
e verticalização.  

                                                                                                                                                                                                 

mais poderoso economicamente, principalmente devido à produção de café - e de Minas Gerais - maior pólo 
eleitoral do país, à época, e grande produtor de leite. 
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Fig. 3.2. Mapas da expansão da mancha urbana, até 1881 (centro, azul escuro), e sucessivamente até 1929, 

1949, 1962, 1974, 1980, 1985, 1992 e finalmente até 2002 (na periferia, castanho). Fonte: SEMPLA, 2008. 

Demografia. Como refere (Oyeyinka, 2010), no decurso do séc. XX, a população no município de 
São Paulo, cidade de imigração, multiplicou-se 50 vezes, de 240 milhares para mais de 10 milhões 
de habitantes (Fig. 3.3). Segundo dados do governo Brasileiro (IBGE, 2011), a população da RMSP 
(município de São Paulo e 38 municípios circundantes) no último censo (2010), é de 19,7 milhões 
de habitantes- cerca de um décimo da população brasileira - dos quais 11,25 milhões residiam no 
município de São Paulo (estimativa para 2015: 11,97 milhões).  
 

 
Fig. 3.3. Crescimento populacional e taxa de crescimento anual no município de São Paulo. Fonte: IBGE, 

2011. 

Divisão administrativa e estrutura política. O Município de São Paulo é administrado por um 
‘prefeito’ e o Estado de São Paulo é administrado por um ‘governador’, ambos eleitos 
directamente. O desfasamento entre os limites municipais de São Paulo e a ampla extensão que a 
área metropolitana abrange exige que estes dois níveis de governo trabalhem em 
complementaridade e íntima ligação. Por exemplo, o governo do município controla parte do 
sistema de transporte urbano, enquanto o Estado é responsável pelo planeamento integrado do 
transporte em toda a região metropolitana. Na habitação, os dois níveis funcionam com 
empresas habitacionais cujas responsabilidades são específicas. Na segurança, as forças policiais 
civis e militares estão sob a autoridade do Estado mas a cidade mantém uma força policial 
municipal. Na educação, as responsabilidades dividem-se entre o governo do estado e do 
município. Na saúde, os governos federais, estaduais e municipal têm estruturas próprias 
coexistentes. 
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No plano municipal, a administração comporta uma descentralização sob a forma de 31 
subprefeituras que são o principal ponto de contacto com a população, gerindo os serviços 
públicos locais, além de terem algumas responsabilidades no planeamento e transportes 
(Burdett & Nowak, 2008). 

Economia. Como já foi referido, nas últimas décadas, São Paulo tem-se voltado 
predominantemente para o sector de serviços que em 2005 constituía 56,1% do mercado de 
trabalho. Apesar da emergência de novos negócios dedicados a essas actividades, São Paulo 
ainda se mantém como sede de grandes conglomerados industriais. Mudanças no perfil 
económico da cidade não afectaram negativamente a posição de São Paulo como grande 
produtor de riquezas. Em 2013, o PIB de São Paulo atingiu R$ 543 mil milhões (tendo o PIB per 
capita totalizado R$ 48 mil). Ou seja, a cidade gera 31,8% do PIB do estado e 10,5% do PIB 
nacional. (IBGE, 2011). A proporção da RMSP é sensivelmente o dobro (Burdett & Nowak, 2008). 

Estima-se que cerca de 40% das relações económicas sejam informais (SMDU, 2012). Segundo 
Burdett & Nowak (2008), nesta nova fase das economias brasileira e internacional, os atributos 
das áreas metropolitanas, nas quais os serviços se tornaram mais importantes do que a indústria, 
expandem-se também pela presença de organizações melhor equipadas para realizar novos 
serviços e diferentes funções industriais.  

São Paulo, à semelhança dos demais grandes centros urbanos brasileiros, tem apresentado uma 
permanência de elevados níveis de heterogeneidade socioeconómica da sua população, pese 
embora o facto de o país ter vindo a assistir, desde o início da década, a consistentes esforços no 
plano político para a redução na desigualdade da distribuição do rendimento, notado por 
pesquisas e levantamentos realizados por instituições como o IBGE ou o Ipea. As situações de 
riqueza e de pobreza em marcante contraste moldam uma das principais características da 
cidade e expressam-se na fragmentação do espaço urbano, isto é, nas suas denominadas 
desigualdades socio-territoriais.  

Como se pode ver na Fig. 3.4 as diferenças entre níveis de rendimentos identificam-se de forma 
nítida no espaço urbano. No anel interior, localizado entre o rio Tietê e o rio Pinheiros, segmento 
a seguir ao anel central (centro histórico), em 1991, residiam 67% dos “chefes de família” de São 
Paulo com mais de 20 salários mínimos mensais. Nesta zona, a moda de rendimento é mais de 20 
salários mínimos, com média de 12,71 salários mínimos enquanto no anel periférico, a média é de 
6,38 salários mínimos.  

 
Fig. 3.4. Localização das famílias por classes de rendimentos na RMSP: até 3 salários mínimos (esquerda) e 

de mais de 20 salários mínimos (direita). Fonte: SEMPLA, 2007. 
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3.2 As Favelas paulistas 

As AUI em S. Paulo situam-se predominantemente nas áreas periféricas e abrigarão cerca de 30% 
da população do município (SMDU, 2012). Durante os anos de forte crescimento demográfico 
(décadas de 1950 a 1980), esses assentamentos ocuparam terrenos vazios nas franjas da cidade, 
invadindo áreas de protecção ambiental sobretudo a norte e a sul (Fig. 3.5). Implantados sem 
infra-estrutura adequada, ocuparam indistintamente terrenos com sérias restrições físicas e 
ambientais, zonas de solos frágeis ou de leitos de cheia, em áreas de risco com declives 
acentuados ou sujeitas a inundações, solos contaminados, áreas próximas a aterros sanitários ou 
depósitos de lixo, entre outras. Os efeitos ambientais são especialmente negativos para a 
obtenção de água potável e para o assoreamento de linhas de água.  

A primeira intervenção em AUI no município de São Paulo, por órgãos públicos, ocorreu na 
década de 50 e visava a sua total erradicação enquanto marca política na época. As autoridades 
prosseguiram essa política até o final da década de 70, quando as propostas de intervenção com 
vista à “modernização” ganharam um maior ímpeto. Porém, nos anos 80, foi constatado o seu 
insucesso, em resultado do muito acentuado aumento das respectivas populações, e, assim, o 
tema da intervenção em favelas ganha novos contornos, passando a fazer parte das prioridades 
da agenda de política habitacional, ainda que maioritariamente através de experiências isoladas. 

Em finais da década de 80, o governo do Estado de São Paulo, em concertação com a Prefeitura 
do Município, procurou obter financiamento junto do Banco Mundial para a elaborar o Programa 
Guarapiranga. O objectivo central do programa era o saneamento ambiental da bacia 
hidrográfica do mesmo nome, sendo a recuperação urbana dos assentamentos precários ali 
localizados um dos principais componentes para atingir esse objectivo. Deste modo, o Programa 
Guarapiranga pode ser considerado o primeiro programa de reurbanização de favelas em larga 
escala em São Paulo (SEHAB, 2008). Detendo como resultado quase uma centena de favelas 
urbanizadas, tornou-se um exemplo a ser observado e serviu de modelo para outros programas 
que se sucederam (e.g. Programa Mananciais, ver 3.3.5). 

 

Fig. 3.5. Localização de favelas e represas em São Paulo (esquerda) e proporção de habitantes em favelas 
por distrito (direita). Fonte: SEMPLA, 2007. 
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Na década de 90, as favelas mostraram fortes sinais de que estavam para ficar. O número de 
domicílios, autoconstruídos em blocos de betão ou tijolo, continuou a crescer e, em relação ao 
processo de intervenção delineado, os projectos eram agora elaborados tendo em vista a 
reabilitação urbana na área, buscando soluções para alargar e melhorar os arruamentos e a 
circulação no seu interior e preparando o caminho para a implantação de infra-estrutura e 
serviços urbanos (Abiko & Almeida, 2004). 

Em paralelo com as intervenções às favelas existentes houve também produção de habitação 
social. Entre1970 e os primeiros anos do século XXI, os governos paulistas (estadual e municipal) 
construíram cerca de 210 mil moradias (Burdett & Nowak, 2008) enquadradas na categoria de 
“habitação de interesse social”, mas a capacidade limitada para construir habitações para famílias 
com baixo rendimento e a disponibilidade limitada de financiamento não permitiu reduzir 
eficazmente o défice habitacional que, pelo contrário, de acordo com aqueles autores, 
aumentou.  

Note-se que, de acordo com Pasternak (2002), quando se comparam dados estatísticos sobre a 
evolução do processo de favelização em São Paulo, encontram-se discrepâncias entre os dados 
do IBGE e das prefeituras municipais que, por vezes, podem atingir 50%. Tal deve-se a diferenças 
no conceito operacional de favela e no método de recolha de dados.  

Em suma, este fenómeno começou a ganhar forma nas décadas de 1940 e 1950, quando já se 
contavam entre 50 000 e 150 000 favelados, consoante as referências. Mas o crescimento só se 
acentua após 1970. Em 1973/74 registam-se 72 000 pessoas (1,1 % da população municipal) com 
uma dominância de pequenas favelas, contrariamente ao que, talvez por razões topográficas, se 
observa no Rio de Janeiro. Em 1980, regista-se 5% da população da RMSP, em 1987, 8,9%, em 
1992, 11,3%, em 1993, 19,8%. Nos 17 municípios com favelas da RMSP, entre 1980 e 1991 
registou-se um crescimento anual de 7 a 8% (Censo) (para uma taxa de crescimento global da 
população de 1,16%/ano), com um grande impacto no meio ambiente construído. A explosão 
dos anos 90 é tal que, de 1991 até 1996, cerca de 50% (fonte) das novas casas construídas são em 
favelas. No mesmo período o crescimento populacional é negativo no centro e positivo na 
periferia onde se localizam preferencialmente as favelas.  

Por outro lado, a tríade lote irregular – casa própria – autoconstrução, dos anos 90, parece ter 
sido em grande medida substituída por favelização, sobretudo na periferia. Independentemente 
da origem dos dados absolutos, estes valores ilustram bem a evolução recente.  

Como já foi referido, as favelas concentram-se nas áreas de protecção ambiental, junto às 
represas (Fig. 3.5a), na zona sul, e nas encostas da serra da Cantareira, a norte, agregando no 
conjunto 72,2% das residências faveladas municipais (Taschner, Torres, & Costa, 2000). O risco de 
perda da cobertura vegetal e consequente erosão, de contaminação das toalhas freáticas e 
nascentes, de impermeabilização do solo, se é enorme para a comunidade como um todo, é 
ainda maior para a população favelada.  

 Em relação à forma de construção, predominam as casas de alvenaria, não revestidas, em 
constante construção/ampliação. Segundo refere este autor, enquanto até aos anos 70 havia 
muitas barracas de madeira, já o Censo de 1991 indica que 66,5% das casas tinham paredes 
externas de alvenaria (74,2% pela FIPE), 87,5% cobertura de telhado ou laje (97,1% pela FIPE). 
Porém, vistas de perto, saltam à vista as precariedades, ausência de áreas colectivas e a elevada 
densidade populacional, embora esta não possa de todo ser considerada um indicador absoluto 
de qualidade urbanística. Os dados sugerem que as favelas e loteamentos irregulares se têm 
tornado ocupações não só consolidadas como irreversíveis. Com efeito, 57% da população 
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moradora em favelas e loteamentos irregulares em 2007 residia no local há mais de dez anos, em 
construções de alvenaria (dados Seade), com 10 a 20% de imóveis alugados, o que é sinal de uma 
forte dinâmica do respectivo mercado imobiliário, resultante dessa consolidação. 

Não obstante os problemas de salubridade, ventilação, iluminação e dificuldade de circulação, 
pode-se contrapor que existe uma identidade própria associada a uma certa riqueza formal 
(Pasternak, 2002) que as tornam espaços mais interessantes que os conjuntos habitacionais 
estatais.  

A imagem da favela brasileira, para a maioria dos estrangeiros, é a das favelas na topografia 
acentuada do Rio de Janeiro. No entanto, enquanto no Rio de Janeiro (Fig. 3.6) as favelas se 
localizam tipicamente nos morros – que por sua vez interrompem a densa malha urbana do 
centro da cidade, e são legalmente protegidos da ocupação formal - as favelas paulistas são, em 
grande parte, loteamentos precários de periferia e mal localizados: longe do centro e/ou sob 
pontes e viadutos, em margens de rios, ribeiros e mananciais (nascentes), auto-estradas e 
caminhos-de-ferro.  

 
Fig. 3.6. Distribuição dos "aglomerados subnormais" (equivalente a AUI) em São Paulo (esquerda) e Rio de 

Janeiro (direita). Fonte: IBGE, 2011. 

As AUI em São Paulo são categorizadas, no Plano Municipal de Habitação (PMH) (SEHAB, 2012), 
da seguinte forma: 
Favela (Fig. 3.7a, a amarelo na Fig. 3.8) é definida no PMH como a “ocupação feita à margem da 
legislação urbanística e edilícia, de áreas públicas ou particulares de terceiros, 
predominantemente desordenada e de precária infra-estrutura, com construções 
predominantemente autoconstruídas e precárias, por famílias de baixa renda e vulneráveis 
socialmente.” 
Núcleo Urbanizado é “a antiga favela, que conta com 100% de redes de infra-estrutura urbana 
implantada através de diferentes programas habitacionais, mas que ainda não conta com 
regularização jurídica e legal.” 
Cortiço (Fig. 3.7b, a turquesa na Fig. 3.8Fig. 3.7) é o “domicílio em moradia colectiva, 
multifamiliar, constituída por uma ou mais edificações em um mesmo lote urbano, subdivididas 
em vários apartamentos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título; com várias funções 
exercidas no mesmo apartamento; com acesso e uso comum dos espaços não edificados e 
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instalações sanitárias; com circulação e infra-estrutura, no geral, precárias e superlotação de 
pessoas.” 
Conjunto Habitacional Irregular (Fig. 3.7c) é definido como aquele que, “apesar de ter sido 
produzido pelo poder público, ainda não tem regularização fundiária, jurídica e registal.” 
Loteamento Irregular (Fig. 3.7d, a laranja na Fig. 3.8) é “aquele assentamento onde se 
caracteriza a existência de um agente promotor e/ou comercializador, cuja tipologia e morfologia 
do parcelamento do solo estejam voltadas ao uso uni- e multifamiliar de pequeno porte, que 
tenham sido implantados e ocupados sem prévia aprovação pelos órgãos públicos responsáveis 
ou, quando aprovados ou em processo de aprovação, implantados em desacordo com a 
legislação ou com o projecto aprovado.” 

 
Fig. 3.7. Categorias definidas no Plano Municipal de Habitação (respectivamente, no sentido da leitura: a, 

b, c e d): favela, cortiço, conjunto habitacional irregular e loteamento irregular. Fonte: Barda & 
França, 2011. 

Notas de síntese: 

Esta caracterização permite concluir que as favelas, núcleos e loteamentos irregulares em São 
Paulo apresentam hoje um alto grau de consolidação física e urbanística na cidade, comprovada 
pela cobertura das redes de infra-estruturas, pelas características construtivas das moradias e 
pelo tempo de residência dos chefes de família. Por outro lado, as famílias, embora empregadas 
(nos sectores formal ou informal), apresentam rendimentos inferiores a 3 salários mínimos, 
insuficientes para atendimento de todas as necessidades de consumo familiar. Isto, por si só, já 
aponta a dificuldade destas famílias em aceder a programas de aquisição financiada da casa 
própria.  

Estes factos realçam a importância dos programas de urbanização e regularização fundiária de 
favelas, como directriz para manter as famílias nos locais de moradia que ajudaram a consolidar. 
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Fig. 3.8. Distribuição espacial em São Paulo dos assentamentos tal como definidos no texto: favelas, 
cortiços e loteamentos irregulares (amarelo, turquesa e laranja, respectivamente). Fonte: SEHAB, 2012. 

3.3 Intervenções nas AUI de São Paulo 

3.3.1 Agentes e instrumentos  

No Brasil os planos de intervenção nas AUI são enquadrados em políticas habitacionais 
coordenadas pelas secretarias de habitação de cada uma das três esferas de governação (federal, 
estadual e municipal).  

A nível federal os dois principais instrumentos de implementação da Politica Nacional de 
Habitação são, o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) e o Sistema Nacional de Habitação na 
forma de dois subsistemas, o de habitação de mercado, e o de habitação interesse social (SNHIS) 
que centraliza todos os programas destinados à habitação de interesse social e estabelece o 
fundo (FNHIS) que concentra os recursos a serem aplicados por intermédio dos Estados e 
Municípios. 

A Lei federal que instituiu o SNHIS define, como condição para os municípios e estados aderirem 
a este sistema, a elaboração de planos locais de habitação de interesse social e de fundos locais 
de habitação. Assim em cada uma das esferas de governo (federal, estadual e municipal) a 
política habitacional institui as seguintes componentes análogas: programática (planos), 
institucional (sistemas), financeira (fundos), além de consultiva, deliberativa e fiscalizadora 
(conselhos). Estas componentes, por um lado, seguem as directrizes das de hierarquia superior, e 
por outro, dirigem as de hierarquia inferior, gerando uma cadeia de descentralização e delegação 
do planeamento e operação. 

A nível do Estado de São Paulo, a estrutura é semelhante e não se justifica a sua descrição mas 
merecem destaque os braços operacionais da Secretaria de habitação, sendo estes a Companhia 
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de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que é  “o maior agente promotor de moradia 
popular no Brasil” (CDHU, 2015) e a Agência Paulista de Habitação Social (Casa Paulista) que é 
responsável por viabilizar a operação dos fundos habitacionais estatais. 

Além destes, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) tem um papel 
preponderante e que se explica pela importância da componente de saneamento e protecção 
ambiental dos recursos hídricos nas intervenções em AUI. A Sabesp trabalha em estreita 
colaboração com o município tanto na formulação dos planos municipais de habitação e de 
saneamento básico (PMH e PMSB) como na transferência de recursos para o Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI). 

A nível do Município da cidade de São Paulo, é seguro afirmar que o mais importante 
instrumento de intervenção nas AUI é o referido Plano Municipal da Habitação Social da Cidade de 
São Paulo 2009-2024 (PMH) que, assim como o PMSB3, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Habitação (SeHab) que é, por sua vez, o principal interveniente. Compete à Sehab elaborar, 
desenvolver e coordenar a execução da política habitacional, e oferecer condições para que o 
Conselho Municipal de Habitação (CMH) funcione regularmente. Tais competências requerem 
acções articuladas com outros órgãos do poder público favorecidas pela implantação do SNHIS, 
através de “convénios para repasses de recursos financeiros, mas também de parcerias para 
implementação de programas habitacionais integrados a programas de outros sectores da 
administração pública” (SEHAB, 2012, p. 231). Na orgânica da SeHab destaca-se a Companhia 
Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), que à semelhança da CDHU, desenvolve 
programas habitacionais e promove a construção de habitação de interesse social. 

 
O Plano Municipal de Habitação 
A política habitacional do município assenta em cinco princípios fundamentais e respectivas 
directrizes que orientam a elaboração dos programas. 

 “O primeiro e fundamental princípio que rege a política municipal da habitação é o de assegurar 
o direito à moradia digna enquanto direito social a todos os seus cidadãos […]. A moradia 
digna é entendida como vector de inclusão socio-territorial, que garante a construção da 
cidadania a todos os moradores.” 

Nas directrizes, o plano estabelece que este princípio deve ser garantido por meio de duas linhas 
de acção: a urbanização e regularização dos AUI existentes – aproveitando “os investimentos na 
habitação já realizados pela população de baixa renda“ - e a prevenção da formação de novos 
AUI pela construção de alternativas acessíveis de habitação. 

Para a intervenção nas AUI existentes, o plano dispõe de vários recursos legais - maioritariamente 
instituídos pelo Estatuto da Cidade e incorporados no PDE - dos quais se destaca um instrumento 
que confere legalmente a esses territórios um carácter específico e excepcional que eles já 
possuem, sobretudo no tocante às normas urbanísticas. Trata-se da Lei das Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS). Mais especificamente, as ZEIS 1 para a generalidades das AUI e a ZEIS 3 

                                                                  

3 “O Plano de Saneamento Básico foi elaborado em consonância com o Plano Municipal de 
Habitação, com convergência de acções, visando o saneamento ambiental e urbano das sub-
bacias hidrográficas que compõem o território municipal.” (SEHAB, 2012, p. 194). 
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que, juntamente com a aplicação da Lei Moura, apoia a intervenção em cortiços. (SEHAB, 2012). A 
Fig. 3.9 mostra a delimitação destas zonas dentro do município. 

O segundo princípio, de Justiça Social, procura “garantir a função social da cidade e da 
propriedade, garantindo o acesso à terra urbanizada para a produção de habitação de interesse 
social como forma de combate à especulação imobiliária e às desigualdades sociais.” A 
efectivação deste princípio dispõe de recursos legais como incentivo ao uso de imóveis vazios, 
por meio do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida pública, por 
exemplo (SEHAB, 2012).  

 
Fig. 3.9. ZEIS1 a vermelho e ZEIS3 a roxo. Fonte : SEHAB, 2012. 

O terceiro princípio é o de sustentabilidade ambiental como direito à cidade em que se 
pretende “promover o equilíbrio entre justiça social e sustentabilidade ambiental, através da 
articulação” das políticas que lhes dizem respeito. Das suas directrizes destaca-se a que pretende 
“adoptar a sub-bacia hidrográfica como unidade de planeamento e gestão dos programas 
habitacionais do município, integrando-os às demais políticas públicas municipais de 
saneamento, de desenvolvimento urbano, de promoção social e de recuperação e preservação 
ambiental.” (SEHAB, 2012). 

O quarto princípio promove a gestão democrática “garantindo a participação da sociedade civil 
organizada nas etapas de elaboração e implementação dessa política, através dos canais 
instituídos de participação, como o Conselho Municipal da Habitação e os Conselhos Gestores de 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).” (SEHAB, 2012). 

Finalmente, o quinto refere-se à gestão eficiente dos recursos públicos que destaca a 
importância da eficiência e transparência. 

O diagnóstico da situação habitacional do município e o planeamento da política habitacional 
dependem grandemente do Sistema de Informações Habitacionais (Habisp), que se integra com 
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o Sistema de Priorização de Intervenções, e que resultam na definição de Perímetros de Acção 
Integrada. Estas ferramentas serão detalhadas no ponto seguinte. 

A intervenção propriamente dita, prevista no PMH, é efectuada através de um total de sete 
programas habitacionais dos quais se destacarão – também no ponto seguinte - os três com 
maior impacto. No entanto, é importante sublinhar previamente a diferença entre programa e 
componentes do programa.  

Um programa é definido pelo PMH, como “um conjunto de acções necessárias à obtenção de 
determinados resultados e tem duração determinada no tempo, metas definidas e indicadores 
de monitoramento e avaliação.”  

Componentes são as “acções necessárias à obtenção dos resultados do programa. As 
componentes adoptadas para os diferentes programas habitacionais são: urbanização, 
regularização legal e jurídica, acompanhamento social, provisão habitacional, atendimento 
habitacional provisório, requalificação da moradia, microcrédito habitacional e assistência 
técnica. Nem todos os componentes são utilizados por todos os programas. A composição 
depende do objectivo a ser alcançado” 

Por fim, será abordado o trabalho efectuado no âmbito de um concurso de arquitectura que, 
embora se enquadre num dos programas habitacionais abordados, merece um destaque próprio.   

3.3.2 O Habisp, a priorização de intervenções e a acção integrada 

O Habisp, sucintamente, é um sistema de informação geográfica (SIG) que permite agregação e a 
georreferenciação de informação pertinente de natureza, física, social, económica, legal e 
geográfica. Desta forma é possível fazer o cruzamento de dados oriundos de diversos agentes 
para gerar índices uteis à formulação, implementação e monitorização dos programas 
habitacionais. 

Quando o sistema foi lançado em 2006, foram actualizados os dados cadastrais, incluindo a 
identificação do perímetro das AUI sobre fotografia aérea, foi efectuado o preenchimento de 
fichas com o número de domicílios, a situação fundiária, a inserção urbana, as redes de infra-
estruturas, dados de segurança (risco de incêndio, risco estrutural), unidades sanitárias, condições 
de salubridade, e outras características relevantes, em função das condições particulares de cada 
AUI. Os dados foram recolhidos, por vistorias técnicas efectuadas por técnicos da Habi (antigo 
corpo da Sehab, responsável por desenvolver o sistema), mas também em colaboração com 
outras entidades, como por exemplo a Sabesp (sobre redes de abastecimento de água e de 
esgotos domésticos fornecidos, assim como programas de saneamento em curso), a Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente (sobre a implantação de parques e outras zonas verdes) 
ou a Secretaria Municipal de Subprefeituras (na identificação de zonas de risco). 

A disseminação e a abertura do sistema permitem que este permaneça em contínua actualização 
por parte de técnicos da SeHab e, quando for pertinente, de outras entidades.  

Posteriormente, no Sistema de Priorização de Intervenções são seleccionados índices (gerados a 
partir dos dados recolhidos) que caracterizam a precariedade de um determinado assentamento, 
sendo que o peso para cada critério vai variando com o programa habitacional. Estes índices são: 
incidência de risco geotécnico na área, grau de implantação das redes de infra-estrutura, índice 
paulista de vulnerabilidade social (IPVS) e índice de saúde.  
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Em conformidade com os princípios e directrizes do PMH, todas as acções e programas 
habitacionais têm como premissa a articulação das acções no território, tomando como unidade 
territorial de referência a sub-bacia hidrográfica. 

Embora os seus limites não coincidam com os limites tradicionais da divisão administrativa da 
cidade, a sub-bacia hidrográfica tornou-se referência territorial do planeamento, por possibilitar a 
articulação entre as acções de urbanização de AUI precárias e a implantação de redes de 
abastecimento e, principalmente, de saneamento.  
Além das intervenções urbanísticas, a acção social é outro parâmetro para integrar as acções no 
território, fundamental para que o apoio à inclusão e desenvolvimento social da população dos 
assentamentos precários vá para além dos limites destes assentamentos. 

O resultado destas acções integradas, nas várias vertentes, deve ter uma monitorização específica 
para cada sub-bacia hidrográfica, seguindo o exemplo testado e implementado no Programa 
Mananciais. As sub-bacias foram classificadas em cinco graus de precariedade habitacional, e 
dentro de cada uma foram delimitados os Perímetros de Acção Integrada (PAI), em função do 
planeamento da acção da SeHab ao longo do horizonte estipulado para o PMH, de 4 quadriénios. 

Os PAI são, deste modo, traçados considerando-se a situação das AUI na sub-bacia hidrográfica, 
adoptando-se como premissa a realização de obras de urbanização de montante para jusante, de 
modo a eliminar de modo sistemático o afluxo aos cursos e reservas de água de efluentes não 
tratados, resíduos sólidos e detritos de erosão. 

Os PAI constituem portanto a unidade territorial que orienta o planeamento da Sehab na 
implementação dos diversos programas habitacionais 

 

 
Fig. 3.10. Perímetros de Acção Integrada (esquerda) e Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (direita) 

Fonte: SEHAB, 2012. 

3.3.3 Programa de Requalificação de Cortiços 

O programa de requalificação de cortiços tem sido aplicado em edifícios nas subprefeituras da Sé 
e da Mooca - no centro de São Paulo - desde 2005. Este “visa requalificar as moradias 
multifamiliares, dotando-as de condições mínimas de salubridade, ventilação, iluminação, 
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segurança física e jurídica, (...) conforme parâmetros estabelecidos na Lei Moura (Lei Municipal 
10.928/91)”.  Ao abrigo desta lei, quaisquer proprietários de imóveis ‘encortiçados’ que não 
adeqúem os mesmos, segundo as condições mínimas de salubridade e segurança, estarão 
sujeitos a penalizações, podendo o imóvel ser ‘lacrado’ pela subprefeitura. Essencialmente, e 
como já referido, a Lei Moura define o que são os cortiços e quais são as condições de 
salubridade mínima para estes casos. Adicionalmente a ZEIS 3 permite criar o regime de 
excepção em relação à restante cidade. 

Para além desta componente de incentivo à requalificação dos cortiços existem outras como 
regularização dos contractos de aluguer, provisão habitacional para desdensificar os cortiços e 
ainda trabalho social. O funcionamento do programa implica a articulação entre a Sehab e as 
subprefeituras, e ainda com a CDHU que, através do Programa de Actuação em Cortiços 
financiado pelo BID (PAC-BID), produz unidades habitacionais para prover às famílias que 
precisam ser removidas.(SEHAB/Habi, 2008). 

 

 

 
Fig. 3.11. Cortiços em São Paulo Fonte: López, França, Costa, & Knoll, 2010. 
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3.3.4 Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de Assentamentos 

Este programa constitui a junção e continuação dos vários programas de “urbanização de favelas, 
regularização de loteamentos, regularização de áreas públicas municipais e 3Rs (requalificação, 
recuperação comercial e regularização de conjuntos habitacionais) ” (SEHAB, 2012, p. 119) feitos 
até 2009, inclusivamente aqueles realizados em conjuntos habitacionais promovidos pela Sehab, 
CDHU ou Cohab. Tem como objectivo a melhoria da qualidade de vida dos habitantes destas AUI 
através da promoção da “qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos assentamentos 
precários e/ou informais, [...] de tal modo que os domicílios dentro das áreas abrangidas pelas 
acções do programa passem a contar com infra-estrutura adequada, que seja eliminado todo 
risco geotécnico, viabilizada a permanência da maioria dos moradores da área, e que os 
moradores possam regularizar sua situação de posse ou compra (no caso das áreas particulares) 
”(SEHAB, 2012, p. 120).  

Ou seja este programa implica, principalmente: a qualificação urbana das AUI, a construção 
pontual de novas unidades habitacionais para realojar os moradores das casas eventualmente, 
removidas e a regularização fundiária das pré-existências. As intervenções aqui ilustradas ( Fig. 
3.12 à Fig. 3.14) situam-se em algumas da maiores favelas de São Paulo (Paraisópolis, Heliópolis) 
assim como em outras de escala muito menor, e são exemplos paradigmáticos deste programa.  

 
Fig. 3.12. Projecto da “fábrica da cultura”, um equipamento cultural e desportivo a ser construído na zona 

do Grotão em Paraisópolis. Autoria de Urban Think Tank. Fonte: Urban Think Tank, 2016. 

 
Fig. 3.13. Parque público, equipamento de assistência social com cinema ao ar-livre e trabalhos de 

consolidação de encosta. Construído na zona do Grotinho em Paraisópolis. Autoria de Marcos 
Boldarini. Fonte: França & Barda, 2010. 
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Fig. 3.14. Requalificação e construção de novas unidades na Vila Nilo. Fonte: SEHAB, 2008. 

 

 
Fig. 3.15. Projecto de uma via pedonal com protecção da linha de água (córrego), parque público e 

equipamentos a ser executado no Córrego Antonico em Paraisópolis. Autoria de MMBB 
Arquitectos. Fonte: MMBB Arquitectos, 2016. 

 
Fig. 3.16. Requalificação e construção de novas unidades na Gleba A, em Heliópolis. Autoria de Vigliecca & 

Associados. Fonte: Vigliecca & Associados, 2016.  
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Fig. 3.17. Requalificação e construção de novas unidades na Gleba H, em Heliópolis. Autoria de Vigliecca & 

Associados. Fonte: Vigliecca & Associados, 2016. 

3.3.5 Programa Mananciais  

Este programa continua e expande um programa que foi executado em Guarapiranga entre os 
anos 1992 - 2000, e trata uma requalificação ambiental de AUI situados nas áreas de protecção 
ambiental das bacias hidrográficas Guarapiranga e Billings. 

Tais bacias correspondem às principais fontes de abastecimento de água potável da Região 
Metropolitana de SP pelo que o saneamento destas zonas e tratamento da água constitui um dos 
grandes objectivos do Programa Mananciais. Assim sendo, a preocupação passa pela 
requalificação urbanística e ambiental destes assentamentos, que promovem não só o aumento 
da qualidade de vida da população que aí reside mas também a de todos os habitantes na RMSP. 
Paralelamente, e tal como no Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de 
Assentamentos, torna-se importante a promoção da “qualificação urbanística e o 
reconhecimento formal dos assentamentos precários e/ou informais, (...) de tal modo que os 
domicílios dentro das áreas abrangidas pelas acções do programa passem a contar com infra-
estrutura adequada, seja eliminado todo risco geotécnico, seja viabilizada a permanência da 
maioria dos moradores da área, eos moradores possam regularizar sua situação de posse ou 
compra (no caso das áreas particulares) ”(SEHAB, 2012, p. 122). 

 
Fig. 3.18. Represa Billings (esquerda) e poluição nas suas margens (direita). Fonte: Época São Paulo, 2011. 

O Programa Mananciais tem essencialmente as mesmas componentes e objectivos que o 
“Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de Assentamentos”, com a especificidade 
de as AUI visadas se localizarem naquilo que o PDE estabelece como macro-zona de protecção 
ambiental, o que se reflecte nas suas prioridades e nas acções concretas.  

O caso mais paradigmático deste programa é o projecto de um parque público linear no 
Cantinho do Céu, favela da região sul de São Paulo. Projectado em 2008 pelo arquitecto Marcos 
Boldarini, consiste na ocupação de um espaço que estava preenchido por habitações construídas 
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sobre um leito de cheias, o que implica desde logo a respectiva demolição e remoção. Esta 
intervenção serve diferentes propósitos, desde proteger essa área relativamente ao risco de 
reocupação, até proporcionar espaços públicos de lazer e desporto e ainda conformar a margem 
da albufeira. 

O projecto do parque linear também integra a construção de infra-estruturas, nomeadamente a 
iluminação pública, a pavimentação de ruas e - muito importante – a implantação de uma rede 
de esgotos dotada de estações de bombagem para evitar a contaminação da albufeira (que serve 
de ponto de extracção de água para abastecimento público à cidade de São Paulo). 

 

 
Fig. 3.19. Casas a serem demolidas para protecção da margem (esquerda) e parte do projecto do parque 

público (direita). Fonte: França & Barda, 2012. 

O projecto recebeu a “menção especial do prémio Future Cities – Planning for the 90 per cente 
2012; o terceiro lugar no concurso mundial de Habitação Social e Desenvolvimento Urbano da 
Bienal Panamericana de Quito, 2010; menção honrosa do IAB 2010, na categoria Habitação de 
Interesse Social; e o Prémio Melhores da Arquitectura 2010, da Revista Arquitectura & 
Construção”. (SEHAB, 2012) 

 
Fig. 3.20. Rua Pavão Dourado - Cantinho do Céu – antes (esquerda) e depois (direita) das obras de 

intervenção. Fonte: França & Barda, 2012. 
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Fig. 3.21. Campo de futebol e skatepark na Rua João Bernardo Mendonça – Cantinho do Céu. Fonte: França 

& Barda, 2012. 

 
Fig. 3.22. Fachadas requalificadas e pontão sobre as águas da represa Billings. Fonte: França & Barda, 

2012. 

3.3.6 Concurso renova SP 

No regulamento deste concurso pode-se ler: “O objecto do presente Concurso, a ser realizado em 
uma única etapa, consiste na selecção das melhores Propostas de Arquitectura e Urbanismo para 
as áreas denominadas ‘Perímetros de Acção Integrada – PAI’, para a Requalificação Urbana e 
Habitação de Interesse Social, tendo como finalidade a contratação de equipas multidisciplinares, 
coordenadas por arquitectos, para a consolidação das Propostas premiadas […] a serem 
aplicadas no Programa de Assentamentos da Secretaria Municipal de Habitação – Sehab.”(Barda 
& França, 2011, p. 48). Surge assim em 2011, o Renova SP, um concurso para a apresentação de 
propostas para os 22 PAIs priorizados no Plano Municipal de Habitação. O manual de directrizes é 
muito detalhado sem comprometer a pluralidade das soluções arquitectónicas. O instrumento de 
avaliação de projectos traz uma abordagem científica e concreta na avaliação dos projectos por 
parte do júri, além de trazer transparência ao processo de escolha e de auxiliar os participantes 
como ferramenta de trabalho. O anonimato dos participantes é garantido ao utilizar o sistema 
digital, contribuindo para a eficiência do processo. Este Urbanização e Regularização de concurso 
segue uma linha de acção começada pelo Habisp em que se procura introduzir um método 
científico nas intervenções. (Barda & França, 2011) 
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 Fig. 3.23. Distribuição espacial dos projectos vencedores do concurso. Fonte: Barda & França, 2011. 

 



CASO DE ESTUDO: LUANDA

4 . 1  H I S T Ó R I A  E  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A  C I D A D E

4 . 2  O S  MUSSEQUES  L U A N D E N S E S

4 . 3  I N T E R V E N Ç Õ E S  N A S  A U I  D E  L U A N D A



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 4 - Caso de estudo: Luanda   

 45  
 

4.1 História e caracterização da cidade 

A cidade de Luanda, capital de Angola, localiza-se a meio da costa da província homónima (Fig. 
4.1) cuja área é de 18 826 km² e tem 6,543 milhões de habitantes, representando mais de um 
quarto da população angolana, 24,3 milhões de habitantes em 2014 (INE, 2016). O município de 
Luanda detém 1/3 da população da província e tem uma densidade de 18169 habitantes por 
quilómetro quadrado. Segundo um estudo que usou imagens de satélite, entre 1993 e 2008, a 
área urbana de Luanda cresceu 279% de 294 km2 para 1 114 km2 (Secuma, 2012). 

 

Fig. 4.1. Províncias de Angola e Municípios da Província de Luanda, em 2014. As cores mais escuras 
revelam as províncias e municípios mais populosos. Fonte: INE, 2016.  

Luanda foi fundada em 1576. A protecção do seu porto natural exigiu a construção de três fortes 
e, em seu redor, foi estabelecido um colonato (Jenkins, Robson, & Cain, 2002). Ao longo dos três 
séculos seguintes, o comércio de escravos (para a América, sobretudo Brasil) constituiu a 
actividade económica dominante. Porém, a implantação do regime de monarquia constitucional 
em Portugal em 1820 e várias pressões externas provocaram a alteração da política colonial e a 
procura de alternativas para o comércio e emprego da mão-de-obra nativa. Foram distribuídas 
terras e introduzido o cultivo de açúcar, cacau, algodão e café. Na década de 60 do século XIX, 
instituiu-se um governo urbano que exerceu algum controlo da construção, acautelou aspectos 
sanitários e a recolha de lixo. Ocorreram as primeiras desocupações forçadas de nativos da zona 
central da cidade para as planícies costeiras, onde re-erigiram as suas cabanas – então 
designadas como musseques, nome hoje utilizado para designar a habitação informal nesta 
região. Entretanto o sucesso com o cultivo de algodão e do café conduziu a uma rápida expansão 
económica no início do século XX (Jenkins et al., 2002). 

Na sequência do Congresso de Berlim (1885) a consolidação territorial de Angola tornou-se uma 
necessidade, intensificando-se a ocupação do interior e um investimento em infra-estruturas, 
nomeadamente em Luanda: rede telefónica urbana, abastecimento de água e iluminação a gás; 
uma linha férrea, construída entre 1888 e 1909, ligava Luanda a Malange, para escoar produtos 
das plantações do interior.  

A política do estado português de atracção de imigrantes nacionais resultou em elevado 
crescimento. Segundo (Jenkins et al., 2002), de 11 mil habitantes em 1881, passou-se a 50 mil em 
1930 e 61 mil em 1940. Muito deste crescimento já se baseou em expansão das áreas de 
habitação informal (10%-25% da população).  
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A partir de 1945, verificou-se uma expansão acentuada da área urbana formal em Luanda, e 
também da volumetria. É de destacar a construção de novas infra-estruturas, como um novo 
porto (1945), aeroporto (1955) e um novo sistema de abastecimento de água (1952). Não 
obstante, a provisão de infra-estruturas foi insuficiente para acomodar a expansão; parte da 
malha urbana desenvolveu-se sem planeamento ou controlo. Daqui resultou a destruição do 
centro histórico com substituição das antigas casas portuguesas (sobradas ou térreas) por 
prédios modernos, alguns da autoria de arquitectos portugueses da “geração africana”, com 
inspiração em Le Corbusier e no moderno tropical brasileiro (Raposo, Jorge, Viegas, & Melo, 2012) 

Seguiu-se uma expansão industrial na década de 60 e até 1974 (Fig. 4.2), à medida que o regime 
intensificava o esforço de ocupação de Angola (Jenkins et al., 2002), em reacção às pressões 
independentistas de três movimentos com operações militares sobretudo nas regiões mais 
remotas.  

A forte instabilidade à data da independência precipitou o abandono do território por grande 
parte da população branca. O MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola) 
assenhoreou-se de Luanda e do controle do aparelho de estado durante a guerra civil que se 
seguiu (Secuma, 2012), estabelecendo uma economia planificada e centralizada, provocando 
uma mudança abrupta nas políticas e práticas urbanas.  

Algumas das medidas tomadas foram: 

 A nacionalização de terras e prédios de rendimentos; 
 Interrupção da verticalização (rejeitada como símbolo da cidade capitalista); 
 Inclusão dos subúrbios na divisão administrativa da cidade (em 1980); 
 Substituição dos planos directores; 
 Defesa da autoconstrução (lei de 1982). 

Contudo, constituíram sérios obstáculos factores como:  

 O défice de quadros técnicos; 
 A incapacidade de evitar a degradação do parque imobiliário nacionalizado; 
 A escassez de recursos financeiros e de informação; 
 O peso e lentidão da máquina burocrática; 
 Calamidades naturais (secas e cheias); 
 Elevado fluxo populacional para a capital com a intensificação da guerra civil nos anos 

90. 

A dualidade colonial esbateu-se enquanto imóveis, espaço público e infra-estruturas se 
degradaram e os subúrbios cresciam exponencialmente (Raposo et al., 2012). 

O colapso do bloco socialista (queda do Muro de Berlim, 1989) e as mudanças políticas 
associadas, com abertura à economia de mercado e a um sistema multipartidário conduziram em 
Angola, à privatização e livre circulação de capitais. Verificou-se um crescimento económico, mas 
o aumento do desemprego e do sector informal da economia, conduzindo à concentração da 
riqueza e aumento das desigualdades, segregação socio-espacial e precarização das condições 
de vida (Raposo et al., 2012). 

O fim da guerra civil em 2002 fortaleceu o modelo de economia neoliberal, a crescente 
desregulação dos mercados e a promoção do crescimento económico numa lógica competitiva e 
desigual, nomeadamente através da captação directa por grandes operadores internacionais dos 
maiores investimentos no sector de infra-estruturas e imobiliário, direccionados para as classes 
médias e alta. O poder público acentuou esta tendência com uma política de privatização de 
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serviços urbanos, gerando processos de gentrificação dos bairros centrais. O papel crescente da 
China e Brasil enquadra-se num padrão de diversificação da proveniência dos actores chave na 
economia angolana, conduzindo à disseminação de novos modelos urbanos. (Raposo et al., 2012) 

O Plano Integrado de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo descreve a situação 
desta forma: “Actualmente, Luanda encontra-se num ponto decisivo em termos de 
desenvolvimento. Como a cidade experimenta um crescimento e desenvolvimento económico e 
populacional rápido, a sua estrutura, está sendo afectada de tal forma que enfrenta cada vez mais 
um formato físico disperso, e cada vez mais difícil de controlar e administrar. Qualquer nova 
proposta de desenvolvimento deve ser considerada para a direcção estratégica estabelecida por 
um Plano Estruturado, a fim de assegurar que a cidade cresça de maneira coerente e coordenada. 
Também há uma necessidade clara e urgente de abordar a situação precária da maioria da 
população da cidade, com 80% das pessoas vivendo em desenvolvimentos informais do tipo 
musseque.” (Plano Integrado de Expansão Urbana e Infra- estruturas de Luanda e Bengo – 2008, 
Dar al-Handasah, 2008).

Fig. 4.2. Expansão urbana entre 1964 e 2001 (esquerda) e densidade populacional (direita). Fonte: DWA & 
CEHS, 2005. 

Demografia. A cidade tem vivido um crescimento populacional muito elevado nos últimos anos 
(Fig. 4.3a, a que se acrescenta, como já referido, 6,5 milhões no último censo, 2014), observando-
se significativa heterogeneidade na densidade populacional ao longo da região metropolitana de 
Luanda. Como salienta (Secuma, 2012), a própria população actual é de origem muito 
diversificada, com hábitos e costumes influenciados pelas migrações e pela globalização. Na 
pirâmide etária da população angolana (Fig. 4.3b) podemos observar a tendência para manter 
um elevado crescimento natural, e uma população muito pouco envelhecida. 

Divisão administrativa e estrutura política. Desde a reorganização administrativa de 2011, a 
Província de Luanda, sob administração de um Governador nomeado pelo Presidente, é 
composta por 7 municípios (Belas, Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo, Luanda, Quissama e Viana). 
O Município de Luanda subdivide-se administrativamente em 6 “Distritos Urbanos” (Ingombota, 
Maianga, Kilamba Kiaxi, Rangel, Samba e Sambizanga), cada um dirigido por um Administrador 
nomeado pelo Governador Provincial. 

O Município de Luanda é dirigido por uma Comissão Administrativa composta pelos 
Administradores dos Distritos Urbanos, três Vice-Presidentes e um Presidente nomeado pelo 
governador provincial. Este órgão da Administração Local do Estado visa assegurar a realização 
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das funções executivas do Estado na Cidade, em particular garantindo a prestação dos serviços 
públicos.  

A Lei nº 17/10, de 29 de Julho, veio regulamentar a organização e o funcionamento da 
administração local. Embora afirmando o princípio da descentralização, esta lei não permite 
ainda a desejada descentralização administrativa. Com efeito, as províncias, os municípios e as 
comunas continuam a deter apenas o poder que a Administração Central lhes transfere 
(Francisco, 2013).  

  

Fig. 4.3 Crescimento da população, entre 1940 e 2000,  nas principais cidades angolanas (a, esquerda) 
Fonte: DWA & CEHS, 2005; Pirâmide etária da população angolana (b, direita). Fonte: INE, 2016. 

Democracia. A excessiva concentração de poderes, a falta de pluralismo e o desrespeito pelas 
liberdades civis do regime angolano (em particular as liberdades de expressão, associação e 
manifestação) são apontados por associações tais como a Amnistia Internacional, a Freedom 
House e a Humans Rights Watch (Amnesty Internacional, 2014b; Human Rights Watch, 2016). 
Numa listagem mundial dos vários regimes políticos, o jornal Economist apresenta o regime 
angolano na categoria de regime autoritário (EIU, 2016). A falta de independência, correcção 
processual e justiça dos processos envolvendo activistas, jornalistas e outros opositores do 
regime têm tido impacto na sociedade civil em Angola e na diáspora. Problemas de excessiva 
burocracia e elevada corrupção são também apresentados como colocando obstáculos 
importantes ao desenvolvimento económico e à redução da pobreza (MPDT, 2012).  

Economia. Angola era, até 2013, uma das economias do mundo que vinha a apresentar maior 
crescimento, e Luanda, principal centro financeiro, comercial e económico do país, responsável 
por cerca de 90% do PIB, a cidade que mais rapidamente cresce em Angola. No entanto devido à 
queda dos preços do petróleo o crescimento da economia angolana tem abrandado para 2,8% 
(World Bank, 2016). No seu porto são movimentadas mais de 70% das importações e exportações 
angolanas (petróleo/crude excluído), entre as quais se destacam o café, algodão, açúcar, 
diamantes, ferro e sal. No que diz respeito ao sector do petróleo, este corresponde a 50% do PIB 
angolano, representando mais de 90% da receita das exportações, e mais de 80% da receita fiscal 
do governo mas recentemente têm existido esforços significativos no sentido de diversificar a 
economia (MPDT, 2012).Existe uma refinaria petrolífera que refina o petróleo provindo dos 
depósitos offshore próximos da cidade. O plano de reconstrução nacional (que embora 
abrangendo todas as regiões do país, tem privilegiado a capital) tem impulsionado bastante o 
sector da construção, em notável expansão (MPDT, 2012). 

Apesar destas circunstâncias, 42% da população de Luanda enquadra-se na categoria de 
‘necessitada’, e 37% ‘muito pobre’, sofrendo limitações severas no acesso a bens essenciais, tais 
como electricidade (DWA & CEHS, 2005) e água tratada - apenas 59% tem acesso – (Croese, 2011). 
No extremo oposto, uma classe da população com rendimentos muito elevados faz disparar o 
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custo de vida, transformando Luanda numa das cidades mais caras do mundo para residentes 
estrangeiros, sendo este custo de vida também agravado pelas elevadas taxas aduaneiras 
impostas em 2014. 

O rendimento médio mensal dos trabalhadores activos em Angola é de cerca de USD 260 
(ajustados ao poder de compra, mas este valor pode variar significativamente (por exemplo, é 
cerca de vinte vezes superior na indústria do petróleo). Aliás, Angola apresenta-se como um dos 
países mais desiguais do mundo em que os 10% mais ricos têm 74,5 vezes mais que os 10% mais 
pobres (rácio 10:10, (CIA, 2015)). É de salientar que cerca de metade da população activa está 
associada à economia informal (Maseland, 2010). Comparem-se os índices de pobreza com as 
assimetrias no preço da terra (Fig. 4.4). 

 

Fig. 4.4. Preço do terreno (a, esquerda, de menos de 100 USD/m2 na periferia, a mais de 800 USD/m2 no 
centro) e mapa da pobreza (índices MDG) na província de Luanda, em 2011 (b, direita). Fonte: 
DWA, 2011. 

4.2 Os Musseques luandenses 

O termo «musseque» é utilizado para designar muitos dos assentamentos informais de Luanda e, 
embora não exista uma definição consensual para o seu uso, enquadra-se na definição de slum 
das Nações Unidas. As raízes etimológicas da palavra vão ter ao kimbundo, dialecto falado na 
proximidade de Luanda, onde significa areia/terra vermelha (DWA & CEHS, 2005). De acordo com 
Pepetela (1990), este tipo de terreno caracterizava as zonas onde surgiram os primeiros 
musseques. 

As habitações mais comuns nos musseques podiam encontrar-se também nas barrocas ou 
cubatas das sanzalas no interior do país consistindo em casas de barro, as casas de pau-a-pique, 
casas de adobe e casas de madeira e zinco; no período colonial surgem algumas habitações com 
melhor qualidade, de adobe e madeira tratada. Entretanto tornaram-se comuns construções de 
blocos de cimento e cobertura em chapa de zinco ou fibrocimento (Raposo & Salvador, 2007). 

Os musseques caracterizam-se hoje por condições precárias de habitabilidade e higiene, 
arruamentos mal definidos, falta de infra-estruturas de saneamento, canalização de água ou 
electricidade (apesar das várias puxadas clandestinas). Como muitos deles ocupam terrenos 
argilosos, são comuns problemas de drenagem das águas pluviais, formando- se lagoas de águas 
estagnadas que degradam as condições de higiene (na medida em que facilitam a propagação 
de moscas, vermes, mosquitos, bactérias). Alguns musseques têm localizações que 
correspondem a áreas de risco: valas de drenagem, taludes acentuados, depressões com água 
natural, etc. (Raposo & Salvador, 2007). 
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“Os funcionários do Governo estimam que 85% a 90% dos ocupantes da terra em Luanda não 
têm títulos legais. Reconhece-se até que os construtores “ilegais” foram penalizados pela falta de 
acesso a materiais “legais” durante o período entre 1975 e 1991, fazendo, por isso, construções 
com materiais dispendiosos adquiridos no mercado informal”(DWA & CEHS, 2005, p. 61). 

O défice habitacional na cidade, muito elevado, tem vindo a agravar-se: correspondia a cerca de 
700 mil pessoas em 2000, mas estima-se que tenha duplicado desde então. Acrescente-se que 
cerca de 40% da população da cidade vive em casas sobrelotadas (DWA, 2011). 

O livro «Terra- Reforma sobre a terra urbana em Angola no período pós-guerra»(DWA & CEHS, 
2005) baseia-se num programa de pesquisa realizado pela ONG Development Workshop Angola 
(DWA) e pelo Centro para o Meio Ambiente e Assentamentos Humanos (CEHS). O programa de 
investigação foi concebido para fornecer informação necessária para o desenvolvimento de 
políticas urbanas e projectos de gestão do uso de terras nas áreas peri-urbanas de Angola, 
concentrando-se na natureza informal da ocupação da terra. Na análise elaborada aos padrões de 
assentamento informal e pobreza urbana, a pesquisa identificou variadas tipologias que 
permitem caracterizar a morfologia urbana. Entre estas destacam-se as que se podem enquadrar 
na categoria de AUI: 

 Bairros Populares; Musseques antigos; Musseques ordenados; Musseques em transição; 
Musseques periféricos;  

No fim da era colonial foram construídos pelo estado ou por companhias públicas, os «bairros 
populares» (Fig. 4.5a, a laranja na Fig. 4.8) tendo como modelo as “townships” sul-africanas,(DWA, 
2011). Construídos em grande escala por construtores formais, o nível de infra-estruturas e 
serviços era reduzido. A construção destes bairros cessou desde a independência, e a 
deterioração adicional dos serviços esbateu as diferenças entre os “bairros populares” e os 
musseques informais, conduzindo à sua desertificação (DWA & CEHS, 2005).  

Os «musseques antigos» (Fig. 4.5 b, a verde claro na Fig. 4.8) são aqueles que já existiam no 
período da independência (albergando então mais de metade da população de Luanda, e hoje 
cerca de 40%, tendo-se expandido desde então para as áreas livres e locais urbanos habitados e 
tendo sofrido um processo de densificação quando a expansão horizontal se tornou impossível 
(DWA, 2011). Estes musseques já vinham crescendo ao longo dos séculos, geralmente de forma 
espontânea, atingindo dimensões consideráveis durante a época colonial. A sua localização 
(próxima do centro da cidade e das zonas industriais, e por consequência das oportunidades de 
emprego e serviços públicos) torna-os apetecíveis (DWA & CEHS, 2005).  

Fig. 4.5. Bairros populares (esquerda, a) e musseques antigos (direita, b). Fonte: DWA & CEHS, 2005. 



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 4 - Caso de estudo: Luanda   

 51  
 

Os «musseques ordenados» (Fig. 4.6ª, a azul na Fig. 4.8) resultam da extensão informal das áreas 
urbanizadas existentes, muitas vezes respeitando o alinhamento das estradas e corredores de 
serviço. Em algumas situações, as parcelas foram vendidas pelos proprietários da terra sem títulos 
formais, mas seguindo os padrões e tamanhos em vigor. Estes assentamentos foram sendo 
formalizados pela administração colonial, com a expectativa da extensão dos serviços públicos 
até às residências. O processo de formalização destas áreas deixou de ocorrer sob a 
administração urbana pós-colonial, tendo-se verificado ao longo dos anos alguma densificação e 
invasão de estradas e espaços reservados a serviços. Existe um elevado nível de capital social em 
algumas comunidades residentes nestes espaços, o que pode resultar na auto-organização para 
resistir a invasões ou pressionar o poder político para a instalação de serviços colectivos (DWA & 
CEHS, 2005). Muitos dos cerca de 478 mil habitantes destes bairros são reticentes a qualificar seus 
locais de residência como sendo musseques (DWA, 2011). 

Os musseques antigos, que há algumas décadas atingiram níveis de saturação (em termos de 
densidade populacional), começaram a verticalizar-se à medida que os residentes foram 
transformando as suas habitações de barracas em construções de cimento, por vezes de dois ou 
três pisos, transformando-se assim em «Musseques em Transição» (Fig. 4.6b, a rosa forte na Fig. 
4.8), onde residem hoje cerca de 623 mil habitantes (DWA, 2011). Vários destes musseques vivem 
um processo de “gentrificação”, à medida que os agregados familiares mais pobres vendem 
alguma das suas propriedades e migram para a periferia urbana. Esta morfologia urbana, 
caracterizada por parcelas irregulares, pequenas passagens e uma geometria complexa, dificulta 
o acesso aos carros e a instalação de linhas de serviços, se bem que o acesso a serviços urbanos 
básicos esteja acessível nos bairros vizinhos, dada a localização central destes musseques (DWA & 
CEHS, 2005). 

 

Fig. 4.6. Musseques ordenados (esquerda, a) e musseques em transição (direita, b). Fonte: DWA & CEHS, 
2005. 

Os angolanos que, em resposta ao perigo e instabilidade das áreas rurais no contexto da guerra 
civil, procuraram refúgio na capital, começaram por sobrepovoar os musseques antigos. Os 
novos refugiados nas mesmas circunstâncias foram obrigados a encontrar terras baratas na 
periferia urbana, dando origem aos «musseques periféricos» (Fig. 4.7, a castanho na Fig. 4.8), 
onde residem hoje cerca de 1,24 milhões de habitantes(DWA, 2011). A distância aos serviços 
básicos e oportunidades de emprego acentuou a vulnerabilidade desta camada da população, 
completamente dependente da economia informal para assegurar a sua sobrevivência na 
periferia. 

Caracterizados por uma reduzida densidade populacional, e pela má qualidade do parque 
habitacional (orientado para fazer face a uma situação pretensamente provisória), estes 
musseques viram a sua área aumentar significativamente. Frequentemente os habitantes 
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procuram deixar espaços para as estradas, como que antecipando o fornecimento de serviços 
municipais futuros(DWA & CEHS, 2005). 

  

Fig. 4.7. Musseques periféricos. Fonte: DWA & CEHS, 2005. 

O Quadro 2 apresenta uma comparação das características destas tipologias quanto ao tempo de 
assentamento, nível e autoria do desenvolvimento, tipo de infra-estruturas e serviços, densidade 
populacional, qualidade habitacional, e outras características, apresentando também alguns 
exemplos representativos destas tipologias. A Fig. 4.8 mostra a distribuição espacial destas 
tipologias na cidade de Luanda.  

Quadro 2. Comparação das 5 tipologias. Fonte: (DWA & CEHS, 2005, pp. 104–105) 

 
BAIRROS 

POPULARES 
MUSSEQUES 

ANTIGOS 
MUSSEQUES 
ORDENADOS 

MUSSEQUES EM 
TRANSIÇÃO 

MUSSEQUES 
PERIFÉRICOS 

PERÍODO DO 
ASSENTAMENTO 

+ de 25 (pré-
independência) 

25 anos e mais 15 anos e mais 10 anos e mais Inferior a 10 anos 

NIVEL DE 
DESENVOLVIMENTO E 

POR QUEM 

Organizados de 
acordo com os 
regulamentos 

mínimos de 
planificação 

Estrutura não 
ordenada, 

povoamento 
anárquico 

Ruas minimamente 
alinhadas, 

permitindo a 
eventual provisão 
de infra-estruturas 

Desenvolvido 
gradualmente 

Estrutura 
desordenada, 
povoamento 

anárquico 

INFRA-ESTRUTURAS E 
SERVICOS 

Nível básico de 
infra-estruturas, 

embora 
actualmente 

deterioradas e às 
vezes não 
funcionais 

Serviços 
inadequados ou 

inexistentes, 
ligações 

clandestinas às 
redes (de água e 

electricidade) 

Serviços 
inexistentes ou 
inadequados, 

ligações 
clandestinas às 
redes de água e 

electricidade 

Melhoria dos 
serviços a um 

nível aceitável, às 
vezes através de 

ligações 
clandestinas de 

água e 
electricidade 

Água e 
electricidade 

providenciadas por 
fornecedores 

informais — má 
qualidade e 
dispendiosa 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

Média/alta 

Densidade 
elevada; 800-1000 

pessoas por 
hectare 

Média/alta 

Densidade 
elevada; 800-1000 

pessoas por 
hectare 

Média e baixa 

QUALIDADE 
HABITACIONAL 

Qualidade razoável 
de edifícios, mas 
deteriorados por 

falta de 
manutenção 

Qualidade baixa é 
deteriorada por 

falta de 
manutenção; 

problemas sérios 
de saneamento 

básico 

Tendência de 
desenvolvimento 
gradual das casas 

Qualidade 
desenvolvida com 

materiais 
permanentes que 
atingem padrões 

aceitáveis 

Construções 
precárias 

OUTRAS 
CARACTERISTICAS 

Algumas casas 
arrendadas; as 

casas são sempre 
ampliadas e os 

anexos 
subarrendados 

Grande número 
de casas 

arrendadas com 
senhorios 
ausentes 

Grande número de 
casas arrendadas 

com senhorios 
ausentes 

Mercado de 
arrendamento e 
venda de casas, 

mobilidade social, 
tentativas para 

regularizar a posse 

Elevado número 
de deslocados de 
Guerra e pobres 
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Fig. 4.8 Distribuição espacial das várias tipologias levantadas. Fonte: DWA, 2011. 

 

4.3 Intervenções nas AUI de Luanda 

4.3.1 Agentes e instrumentos  

A Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei nº 3/04 de 25 de Junho), aprovada em 
2004, atribui ao Estado o dever de ordenamento do território, cabendo às autarquias locais (as 
autarquias só entram em vigor em 2015/2016) a obrigação de intervir nas áreas sob a sua 
jurisdição, e às comunidades rurais o poder de participar nas acções destinadas ao ordenamento 
do território e na elaboração dos planos territoriais (Francisco, 2013).  

No domínio da Política Habitacional, tendo em conta a expansão desordenada dos centros 
urbanos e de outros aglomerados populacionais, a Assembleia Nacional, aprovou a Lei de Base 
de Fomento da Política Habitacional, que visa promover habitações em condições dignas, assim 
como um sistema privilegiado de concessões de créditos. Essas políticas deverão ser 
implementadas com as políticas de ordenamento do território e em coordenação com os 
programas de desenvolvimento médio e longo prazo, 2013/2017 e Angola 2025 respectivamente 
(Francisco, 2013).  

“No que se refere à «obra» em Angola, apesar do multipartidarismo, a descentralização não se 
efectivou; as eleições só se fazem para o governo central presidencialista, que define, gere e 
implementa as estratégias e políticas socio-territoriais. O Governo Provincial de Luanda é o 
instrumento institucional de sua acção, tendo as administrações municipais e comunais pouca 
autonomia” (Melo & Viegas, 2015, p. 137). 

Agentes intervenientes: 

 Governo provincial - IPGUL 
 Gabinete de Reconstrução Nacional -> SONIP (da sonangol)  
 Gabinete de Obras Especiais 
 Gabinetes desanexados: GTRUCS 
 ONG: Development Workshop Angola (DWA) 
 Ministério do Urbanismo e da Habitação (MINUHA) 
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 Instituto Nacional da Habitação  

Enquadramento legal: 
 Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo  
 Lei do fomento habitacional 
 Plano Nacional de Desenvolvimento  
 Plano Nacional de Urbanismo e Habitação 
 Plano Director Geral Metropolitano de Luanda  
 Plano Director Geral de Cazenga, Sambizanga e Rangel  

4.3.2 Projectos de expansão urbana e realojamento – ‘Novas Centralidades’ 

Grande ênfase tem sido dada à construção de grandes empreendimentos de habitação (Fig. 4.9), 
catalisadores de “novas centralidades” (Melo & Viegas, 2015). Embora a produção habitacional 
em terreno periférico desocupado não se enquadre como intervenção directa nos AUI, relaciona-
se intimamente de duas formas: por um lado, porque ao reduzir o défice habitacional tem como 
objectivo expresso travar a criação espontânea de mais AUI e, por outro, porque acabam por 
assumir o papel de receptáculos das populações desalojadas pelos despejos forçados ocorridos 
nos AUI. 

 

Fig. 4.9. Localização dos novos bairros: a. Panguila, b. Sapú, c. Kilamba, d. Zango. Note-se a localização 
periférica e a grande distância ao centro.  

Os projectos de construção no Zango (Fig. 4.10, Fig. 4.11) e Sapú (Fig. 4.12), sob a forma de uma 
parceria público-privada designada EDURB (Empresa de Desenvolvimento Urbano de Luanda) 
entre o Governo Provincial de Luanda e a companhia brasileira Grupo Prado Valladares, a cargo 
da empreitada Odebrecht (e outras que terão assumido um papel menor, constituem um 
exemplo deste tipo de intervenção. De acordo com a companhia, tinham sido construídas até 
2005 cerca de 5 300 casas nas duas regiões de intervenção, estando prevista a construção de 5 
000 casas adicionais, assim como a instalação de infra-estruturas para 12 000 casas no Zango. 
Estas construções acrescidas destinar-se-iam ao acolhimento de desalojados resultantes de 
intervenções com “impactos sociais” expectáveis. Numa entrevista com o director do Instituto 
Nacional de Habitação, o tipo de construção utilizada para projectos como o do Zango foi 
apelidada de «discriminatória» e desadequada ao objectivo governamental de «congregar e 
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unir», mas continua sem ser claro como é que se concretizará o acesso às casas construídas ou em 
construção (Croese, 2011) 

  

Fig. 4.10. Fotografia de satélite dos novos bairros do Zango (a, esquerda; detalhe em b, direita). Fonte: 
Google Earth, 2015b. 

  

Fig. 4.11. Casas no Zango IV e cartaz de apresentação do projecto da fase V. Fonte: Domingos 
Cadência/jaimagens 

 

Fig. 4.12. Novos bairros em Sapu. Fonte: Google Earth, 2015b. 

De acordo com (Melo & Viegas, 2015) o projecto de intervenção no Kilamba é a «representação 
mais expressiva do paradigma da produção urbana mercantilizável em Angola e o maior e mais 
mediático condomínio em altura», enquanto «o complexo habitacional de crescimento extensivo 
do Panguila é o mais periférico dos reassentamentos de população de menores recursos em 
Luanda». Inserindo-se ambos os projectos no âmbito do PNUH, o primeiro pretendeu gerar uma 
«nova centralidade» enquanto o segundo procurou resolver «situações de emergência» (evitar a 
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proliferação ou consolidação dos musseques, reassentando na periferia os residentes afectados 
por intervenções de renovação promovidas nas áreas centrais da capital), constituindo assim 
exemplos incontornáveis do paradigma descrito. 

O projecto de intervenção no Kilamba (Fig. 4.13) foi desenvolvido pelo Gabinete de Reconstrução 
Nacional (GRN) no âmbito da parceria público-privada entre Angola e China, tendo a sua gestão 
transitado para a Sonagol Imobiliária Lda (SONIP) em sequência da extinção do GRN. Os 
apartamentos, hoje em processo de comercialização e ocupação, são destinados a um grupo 
restrito de agregados familiares, já que os preços praticados superam os 60 000 USD (o valor 
máximo previsto pelo PNUH), tornando-os inacessíveis à generalidade da população com 
menores recursos (Melo & Viegas, 2015) 

  

Fig. 4.13. Cidade do Kilamba. Fontes: Google Earth, 2015b; Público & Lusa, 2012. 

O projecto de intervenção no Panguila (Fig. 4.14) foi também marcadamente de orientação «top-
down», caracterizando-se pela ausência de consulta ou informação atempada à população 
afectada. Melo e Viegas (2015) descrevem alguns problemas associados ao projecto: «Quer a 
empreitada chinesa inicial, quer os sistemas de pré-fabricação israelitas alternativos deram 
origem a problemas construtivos, neste último caso, agravados pelas características combustíveis 
dos materiais utilizados. Acresce ainda a fragilidade das infra-estruturas e do fornecimento de 
serviços: a electricidade é racionalizada; o abastecimento de água canalizada é muito insuficiente; 
a rede de esgotos está por concluir e a recolha de resíduos sólidos é inexistente». 

Este projecto ilustra cabalmente a forma como o governo procurou justificar as suas estratégias e 
intervenções urbanas a partir da habitação, descurando as infra-estruturas e acesso aos 
benefícios da urbanização contemplados pelo «direito à cidade», evidenciada particularmente 
pelo facto de a generalidade da população reassentada dispor à partida de habitação, parte da 
qual condigna, como forma de substituir os «musseques» por acções de renovação urbana. Este 
projecto constitui assim um exemplo de segregação e periferização da pobreza, que de alguma 
forma se procura ocultar (Melo & Viegas, 2015). 
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Fig. 4.14. O bairro de Panguila. Fonte: Google Earth, 2015b; Raposo et al., 2012. 

Observa-se que as operações de renovação urbana nem sempre contemplam o reassentamento/ 
realojamento, estando muitas vezes associadas a práticas de expulsão massiva, recorrendo à 
intimidação e violência, sem salvaguarda das obrigações adequadas ou negociação com as 
populações afectadas, deixando transparecer uma estratégia governamental assente na 
substituição dos musseques e na periferização da pobreza (Melo & Viegas, 2015). A estas 
circunstâncias não são alheias questões como a inadequação da legislação angolana em matéria 
de gestão de terras e planeamento urbano, bem como a da ineficácia dos procedimentos de 
registo predial. O carácter complexo e confuso do enquadramento jurídico dos direitos reais em 
Angola, a ausência quase total de regulação até 2004 ou a paralisia do sistema de registo predial 
durante os 27 anos que durou a guerra civil, assim como a escassez de recursos humanos, 
financeiros e materiais determinaram o falhanço das tentativas do governo angolano no sentido 
de solucionar este problema (Human Rights Watch, 2007). 

Um relatório sobre despejos forçados – “Eles Partiram as Casas” (Human Rights Watch, 2007) -
considera que as políticas do Ministério do Urbanismo e Ambiente parecem demonstrar uma 
preocupação genuína com o bem-estar dos residentes informais da cidade, mas que essas 
políticas estão em contraste com a prática concreta revelada nos despejos. Exemplificando estas 
práticas, o mesmo relatório estima que, de 2002 a 2006, entre 20 000 a 30 000 pessoas tenham 
sido desalojadas (Fig. 4.15 e Fig. 4.16) dos bairros de Calamba I, Calamba II, Banga We, 28 de 
Agosto, Maria Eugénia Neto, Wengi Maka, Soba Kopassa, Bairro da Cidadania, Munlevos, Mbondo 
Chapé (Fubu), Onga, Rio Seco, Talatona, Gaiolas e Bem-Vindo (muncípios de Kilamba Kiaxi, Viana, 
Samba e Cacuaco), afirmando ser desconhecido o número de exacto de vítimas de desocupação 
forçada, realojadas, sendo certo que o governo não seguiu os procedimentos adequados para o 
realojamento e indemnização, inclusivamente criando áreas de realojamento sem saneamento 
básico apropriado, ou serviços de saúde, educação e transporte adequados. 

No mesmo sentido, o relatório (Jenkins et al., 2002) apresenta o caso da recolocação forçada da 
região da Boa Vista, uma área com prolemas ambientais e de saúde pública admitidamente 
graves, para tendas ou habitações precárias em Viana, entre 15 a 25 km de distância do exterior 
da região urbana. 

Este tipo de operação, em particular no que diz respeito aos processos de despejo, tem dado 
origem a duras críticas por parte de associações da sociedade civil angolana, bem como 
organizações internacionais tais como a Human Rights Watch, a SOS Habitat, ou a International 
Alliance of Inhabitants (Viegas, 2012). Um relatório da Amnistia Internacional (2014a) denuncia o 
despejo forçado de 4000 famílias, sendo que 700 terão ficado sem habitação adequada. O 
mesmo relatório denuncia também o uso da polícia de choque, polícia militar e brigada canina, 
em vários processos de despejo, no quais terão agredido fisicamente os despejados. Os despejos 
forçados terão ocorrido mesmo em circunstâncias onde a maioria dos habitantes já vivia na 
mesma região há entre 6 a 10 anos, e onde alguns dos quais teriam um título legal de direito à 
terra onde residiam. 



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 4 - Caso de estudo: Luanda   

 58  
 

 

Fig. 4.15. Pessoas despejadas do bairro Calamba (a, esquerda); Casas assinaladas para demolição pelo 
Governo Provincial em Mbondo Chape (b, direita). Fonte: Human Rights Watch, 2007. 

  

Fig. 4.16. Pessoas despejadas de Calamba II vivendo em barracas depois de uma série de operações de 
despejo (a, esquerda). Despejos no bairro da Coreia (b, direita). Fonte: Rede Angola, 2015. 

 

4.3.3 PDGCSR 

O Plano Director Geral de Cazenga, Sambizanga e Rangel (Fig. 4.17) ambiciona providenciar 
habitação formal com infra-estruturas e serviços públicos para cerca de 3 milhões de residentes. 

A elaboração dos planos de pormenor e dos planos de urbanização, bem como a promoção das 
acções e do processo de reconversão urbanística, tal como a emissão de parecer prévio sobre a 
realização de obras na área de intervenção do PDGCSR, são da competência da Entidade 
Planeadora e de Gestão correspondente, neste caso o Gabinete Técnico de Reconversão Urbana 
do Cazenga e Sambizanga (GTRUCS) (GTRUCS, 2012c). De acordo com o regulamento (GTRUCS, 
2012b),são os seguintes os pressupostos e objectivos do plano: 

«1. Considerando as actuais condições críticas da sua área de intervenção, nomeadamente a 
precariedade do parque habitacional, as características do solo, a ausência de infra-estruturas, a 
insuficiência do sistema de drenagem, a elevada densidade populacional, a ocupação ilegal do 
solo, o comércio informal e o índice elevado de desemprego, o PDGCSR tem por objectivos: 

a) Assegurar um parque habitacional suficiente para as populações mais desfavorecidas e seu 
realojamento, disponibilizando áreas habitacionais de venda acessível e com integração de 
outros usos;» 
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Assim, pretende-se providenciar habitação formal com infra-estruturas e serviços públicos para 
cerca de 3 milhões de residentes, apoiando-se nos vectores estratégicos «Cidade Verde, Cidade 
Compacta, Cidade Inclusiva», sendo que o termo «inclusivo» refere-se à proximidade entre 
agregados familiares em categorias de rendimento diferentes, com o objectivo de desenvolver 
uma comunidade forte e sustentável (GTRUCS, 2012c). 

 

Fig. 4.17. Limites do Plano e divisões administrativas (a, esquerda), plano das áreas comprometidas (rosa) 
e das áreas para reconversão urbana (verde) (b, direita). Fonte: GTRUCS, 2012c. 

O levantamento foi efectuado a partir de imagens satélite as quais, conjugadas com a informação 
geográfica, permitiram gerar o mapa de uso do solo no âmbito deste programa. A análise 
concluiu que 67% do solo é residencial (sob as categorias “formal” e “informal”), sendo que os 
musseques ocupam 48% do terreno. A habitação regularizada, segundo planos governamentais, 
corresponde a 15% da área e a habitação formal corresponde aos restantes 4%. Verificou-se 
também que 63% do solo está em risco ambiental ou más condições físicas, o que provoca uma 
emigração anual relevante (3% das famílias), sendo incontornável a necessidade de uma 
estratégia de reconversão (GTRUCS, 2012c). A Fig. 4.18 exibe a densidade populacional em 
Luanda, incluindo a região abrangida pelo programa que é a que apresenta valores mais 
elevados. 

 

Fig. 4.18. Categorias de densidade populacional em Luanda. Fonte: GTRUCS, 2012c. 

O recurso às SIGs não cessa com o levantamento, sendo parte integrante de todo o processo de 
planeamento e formulação do plano: «O processo adoptado para desenvolver os planos para os 
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vários municípios e distritos envolve várias etapas chave, tais como recolha de dados, análise das 
condições existentes e das necessidades futuras, definição da visão e do conceito de 
desenvolvimento, elaboração do plano director detalhado, planos de transportes e infra-
estruturas e directrizes para o zonamento, elaboração dos planos de faseamento do 
desenvolvimento e recomendações para a implementação e a monitorização. O processo de 
planeamento é apoiado por acções simultâneas ao nível de SIG, tais como preparação do 
mapeamento, elaboração do mapa-base, e conversão do plano director para um formato de SIG 
para um manuseio, controlo e gestão facilitados a longo prazo.» (GTRUCS, 2012c). 

Segundo o mesmo documento (GTRUCS, 2012c), no sentido de promover a dimensão 
participativa do processo de elaboração do plano, tomando em consideração as necessidades 
dos afectados ou outros interessados, tornando-o um documento inclusivo, foram organizadas 
várias reuniões participativas ao longo do processo, tais como consultas regulares com a Equipa 
Técnica e a Direcção do GTRUCS, apresentações a entidades públicas e privadas, exposições 
públicas, e discussões com grupos-foco  

O plano, à semelhança de qualquer PDM, estabelece uma planta de usos do solo e no que se 
refere ao uso habitacional, o artigo 44º do regulamento (GTRUCS, 2012b) define seis categorias 
de acordo com a densidade (alta ou baixa) com as variações de se implantar em zona verde ou 
não, e de ser habitação comum ou habitação social. 

Deve-se acrescentar que a região de intervenção compreende também áreas consolidadas que 
ficarão apenas sujeitas a um processo de requalificação. A Fig. 4.19a apresenta a Planta de Usos 
do Solo relativa à habitação social, enquanto a Fig. 4.19b apresenta a localização dos vários tipos 
de habitação. 

 

Fig. 4.19. Planta de Usos do Solo relativa à habitação social (representada a amarelo) (a, esquerda) e plano 
com a estrutura habitacional (b, direita): habitação formal, em rosa, musseque organizado em 
laranja e musseque espontâneo, em amarelo). Fonte: GTRUCS, 2012c. 

De acordo com o Programa de Execução (GTRUCS, 2012a) «A “libertação” de terrenos, recorrendo 
à declaração de utilidade pública, prevê que seja um procedimento que seguirá uma 
metodologia assente na utilização de um sistema justo de expropriação dos terrenos 
actualmente ocupados, prevendo várias opções de indeminização, destacando-se: 

I. Opção 1 – Pagamento total da indemnização em efectivo monetário, assegurando que o 
proprietário “liberte” o imóvel num curto espaço de tempo após o pagamento; 
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II. Opção 2 - Cedência de habitação social com contrapartida financeira a favor da Entidade 
Planeadora e Gestora ou a favor do proprietário (após o cálculo do valor do imóvel expropriado, 
deve-se confrontar este valor com o valor “social” da nova habitação). Caso o valor da nova 
habitação social não seja equivalente ao valor da indemnização, deverão ser negociadas as 
devidas compensações; 

III. Opção 3 - Arrendamento temporário da nova habitação social, sendo que o valor da 
indemnização será utilizado em pagamentos mensais de uma renda na nova habitação. O 
expropriado, com a sua indemnização, tem direito à permanência na nova casa por um período 
correspondente ao valor da indemnização que recebe do seu imóvel expropriado. No fim do 
período deverá ou negociar a aquisição do imóvel ou renovar o contrato de arrendamento.» 

O PDGCSR tem associado um orçamento previsional para os períodos temporais definidos. Além 
dos custos associados à construção de unidades de habitação social (79%), o orçamento 
previsional inclui estimativas relativamente às seguintes rúbricas: Infra-estruturas (8%); 
“Libertação” de terrenos (expropriações e reassentamentos dos actuais residentes na área de 
intervenção definida pelo PDGCSR) (5%); Trabalhos de paisagismo (4%); Criação de parque 
habitacional, comércio e serviços (2%); Custos operacionais da Entidade Planeadora e Gestora 
(2%). O total é de 2437,2 milhões de dólares (USD) a ser aplicado 40% entre 2014 e 2018 inclusive, 
e 20% em cada um dos três quinquénios seguintes, até 2033. 

O mesmo programa de execução (GTRUCS, 2012a) descreve o plano de financiamento, desde os 
veículos financeiros de suporte do PDGCSR - potencializando a dotação orçamental para 
constituir garantias que possam alavancar operações de financiamento; avaliando direitos de 
superfície associados aos terrenos da área de intervenção; constituindo activos representados 
por direitos adicionais de edificação, etc. -  até às receitas que podem advir das actividades de 
promoção imobiliária (venda de terrenos para promoção privada; promoção imobiliária do 
parque habitacional; taxas e outros impostos municipais, etc.). 

O PDGCSR não deixa de fazer algumas recomendações relativas à dimensão social dos impactos 
do plano, tais como «Elaborar normas de desenho para habitação social para assegurar espaços 
com qualidade de vida», «Elaborar um manual de gestão da habitação que guie as candidaturas e 
distribuição de habitação social para venda e para arrendamento», ou «Desenvolver mecanismos 
de financiamento da habitação social para venda» (GTRUCS, 2012c). 

4.3.4 Development Workshop Angola 

Destaca-se neste caso o trabalho da Development Workshop - Angola, a primeira ONG a operar no 
país (desde 1981) que, embora não lide directamente com habitação, lida com um conjunto de 
programas com o objectivo de providenciar serviços urbanos e de cidadania aos moradores dos 
AUI, melhorando a sua condição de vida e consubstanciando assim um tipo de intervenção nos 
AUI que se enquadra no paradigma de ‘melhoramento participativo in-situ’. 

Em 1999, a DWA associou-se a três outras ONG4 para iniciar um programa de luta à pobreza na 
província de Luanda (LUPP - Luanda Urban Poverty Program) financiado pelo departamento para 
o desenvolvimento internacional do Reino Unido (DFID) 

                                                                  

4 CARE International; One World Action ; Save the Children UK 
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O programa tinha como objectivos contribuir para que Angola atingisse os MDG até 2015, 
testando modelos e abordagens à pobreza urbana, trabalhando com comunidades e sociedade 
civil para os ajudar a encontrar soluções em colaboração com o governo, suportando um 
mecanismo de diálogo entre o governo e as mesmas comunidades, no sentido de formular 
prioridades e trabalhar com decisores-chave na implementação de políticas de redução de 
pobreza (LUPP, 2005). No contexto do programa5, e não só, têm sido desenvolvidos, pela DWA, 
projectos nas seguintes áreas:  

- Serviços básicos: água, latrinas privadas e públicas, recolha de lixo, e creches comunitárias. 

- Finanças: microcrédito, contas-poupança, cooperativas de consumo, e serviços de 
desenvolvimento empresarial (BDS)  

- Participação cívica: organização comunitária, e planeamento participativo ao nível municipal e 
comunal. 

- Investigação: estudos com recurso a inquéritos, estudos com recurso a SIGs, e publicações 
científicas.  

O programa foi galardoado com o prémio “Southern African Drivers of Change” em 2009 e o 
prémio de “melhores-práticas” da UN-Habitat, em 2010. 

Com efeito, um dos grandes problemas nas AUI de Luanda é o acesso a água potável. Como o 
mercado da água está muito privatizado, especialmente nas áreas mal servidas de redes da 
Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL). A água é comercializada a um preço tanto maior 
(Fig. 4.20a) quanto maior for a distância do ponto de abastecimento à casa a que se destina. 
Muitas das áreas de alta densidade não dispõem de redes de abastecimento (Fig. 4.20b), e como 
as estradas são demasiado pequenas para os camiões de água, esta é transportada por mulheres 
e raparigas em baldes e bidões ou entregue por rapazes em carrinhos de mão (DWA, 2014). 

Para fazer face a este problema, em 1992, a DWA desenvolveu em cooperação com a EPAL, ao 
longo de 15 anos, o programa de construção de chafarizes comunitários (Fig. 4.21) assim como 
sistemas de gestão e manutenção comunitária, que pudessem replicar-se em toda a cidade 
(Ferreira, 2015)O programa incluía a formação dos líderes comunitários e das equipas de 
manutenção necessária para o sucesso do programa. 

A partir de 2008, o sucesso deste programa levou o Estado angolano - através do ministério da 
energia e das águas (DNAAS/MINEA) - a adoptar o programa, sob o nome de MoGeCA, e a 
expandi-lo ao âmbito nacional. 

Segundo o MINEA, “O MoGeCA está baseado em quatro princípios fundamentais, 
nomeadamente: gestão descentralizada dos pontos de água, participação comunitária, 
recuperação de custos e estabelecimento de parcerias institucionais. […] O Modelo, através da 
provisão do abastecimento de água, promove a médio e longo prazos, a criação de capital social 
e estruturas locais que permitem a participação da comunidade na resolução dos seus próprios 
problemas, independentemente dos actores externos.” (DNAAS/MINEA & DWA, 2013). 

 

                                                                  

5 A primeira edição – LUPP – correu entre 1999-2003 e a segunda – LUPP2 – entre 2003-2006. Não foi possível 
aferir a continuação deste programa depois de 2006. 
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Fig. 4.20. Preço da água em Luanda, desde 0-10 Kz (azul mais escuro) até 100-120 Kz (vermelho) em 2014 
(a, esquerda) e pontos de acesso à água (b, direita). Fonte: DWA, 2014. 

Até 2010, o programa providenciou água potável a 74 000 residentes, contribuiu para reduzir o 
custo da água a um vigésimo do preço, e a duplicar o uso de água por cada individuo, para níveis 
recomendados. Fonte: (UN-Habitat, 2010a) 

 

Fig. 4.21. Moradores a usar um dos pontos de acesso a água. Fonte: DNAAS/MINEA & DWA, 2013. 

Como exemplo de acção da DWA na área de assistência económica destaca-se o programa de 
micro-crédito: Kixicrédito. No âmbito do LUPP o KixiCrédito, tornou-se, em 2008, na primeira 
instituição de micro-finanças não bancária em Angola («KixiCrédito - quem somos», 2016). Desde 
1999 foram abrangidos mais de 13.000 beneficiários,- dos quais cerca de 62% mulheres-, e o total 
de empréstimos acumulado rondou 70 milhões de USD, com uma taxa de reembolso de 98% em 
2009. O regulador Banco Nacional de Angola promoveu uma política e ambiente regulatório mais 
favoráveis para o sector económico informal num reconhecimento da abordagem que o LUPP 
desenvolveu e, por fim, o governo de Angola veio a reconhecer oficialmente, em 2007, as 
microfinanças como uma ferramenta de redução da pobreza.  
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5.1 História e caracterização da cidade  

Da população da Turquia (78 milhões em Janeiro 2015), actualmente cerca de 73% é urbana (CIA, 
2015). Enquanto a capital, Ankara, tem cerca de 5 milhões de habitantes, a cidade de Istambul 
tem (Janeiro de 2015) cerca de 14 milhões de habitantes, representando cerca de 18% da 
população residente no país (Turkstat, 2015). 

Istambul é actualmente não só a cidade mais populosa da Turquia, mas também da Europa 
(ultrapassou Moscovo) e uma das mais populosas do mundo, sendo considerada uma 
megacidade – com mais de dez milhões de habitantes e em rápido processo de urbanização – 
assim como uma cidade global, isto é, com um elevado protagonismo no sistema económico 
mundial (GaWC, 2014) 

Istambul é a capital cultural da Turquia e a cidade turca com maior presença da cultura ocidental, 
com várias zonas históricas declaradas Património Mundial pela UNESCO.  

A mancha edificada da cidade ocupa não só as duas margens do estreito do Bósforo - o que faz 
desta a única cidade em dois continentes - como se estende ao longo da costa do mar de 
Marmara (Fig. 5.1). A oeste, a parte europeia, cuja zona histórica é separada em duas partes pelo 
Corno de Ouro e onde, em termos de movimento de pessoas e património cultural, se destacam 
duas zonas: a mais antiga (antiga Bizâncio e Constantinopla), correspondente a Fatih, a sul do 
Corno de Ouro, e Beyoğlu (a antiga Pera), onde se situava o bairro europeu medieval de Gálata, a 
norte do Corno de Ouro. O centro da parte asiática ocupa parte dos distritos de Üsküdar e 
Kadıköy. 

 

Fig. 5.1. Imagem de satélite de Istambul, com o mar de Mármara a sul e o mar Negro a norte, ambos ligado 
pelo estreito do Bósforo. Fonte: Google Earth, 2015a. 

Os primeiros sinais de ocupação humana na península remontam a 6700 AC. No entanto 
considera-se como a data de fundação da cidade o ano de 685 AC quando colonos da cidade 
helénica Mergara fundaram Bizâncio que seria agregada ao Império Romano em 73 DC. O 
imperador Constantino empenhou-se no seu desenvolvimento, torna-a capital do Império e o 
nome da cidade passa a Constantinopla. 
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Justiniano (527-565) reformula infra-estruturas fundamentais, e constrói ou reconstrói vários 
templos e outros edifícios, com destaque para a Hagia Sophia, a todos os títulos inovadora do 
ponto de vista arquitectónico, e então a maior catedral do mundo. 

O ano de 1204, o do saque de Constantinopla na sequência da Quarta Cruzada, marcou o início 
de um declínio quase ininterrupto do poder bizantino. Em 1453, quando o Sultão Mehmed II 
conquista Constantinopla, a cidade tinha menos de um décimo da população de outrora.  

A partir de 1459, renomeada Istambul, é tornada capital do Império Otomano. Com Suleiman, “o 
Magnífico” (1520-1566), dá-se um novo período de desenvolvimento artístico e arquitectónico. 
Vários edifícios da autoria do arquitecto Mimar Sinan foram erguidos, enquanto a “Mesquita 
Azul”, com o objectivo de superar em esplendor a Hagia Sophia, foi concluída em 1616.  

Sob o domínio otomano, a cidade cresceu para 400 mil habitantes nos alvores do século XIX. Um 
conjunto de reformas culturais e acordos comerciais tornaram Istambul um importante nó nas 
redes europeias de comércio, levando a um aumento do volume de comércio externo e 
desenvolvimento de indústrias modernas. Entre 1829 e 1885 a população duplicou (Enlil, 2011), e 
as actividades industriais e económicas relocalizaram-se. A norte de Galata, Pera tornou-se um 
pólo de crescimento muito rápido e desenvolveu-se como uma área residencial de prestígio.  

O colapso do Império Otomano na sequência da Primeira Guerra Mundial e a vitória das forças 
nacionalistas de Ataturk levaram à criação da República Turca em 1923. Com a escolha de Ancara 
como capital da República, Istambul perdeu muita da sua importância enquanto nó fundamental 
nas redes de comércio. Sofre então uma redução acentuada da população, de 1.1 milhões de 
habitantes em 1897 para cerca de 691 mil em 1927, tendo perdido principalmente as classes 
médias e o seu dinamismo económico (Enlil, 2011). Quando a retoma económica aconteceu, 
Istambul teve uma expansão rápida, preenchendo os vazios deixados livres pelo declínio 
populacional e crescendo para o exterior, tirando proveito das redes de transporte já construídas.  

No início dos anos 50 do século XX, os desafios urbanísticos em Istambul já eram completamente 
diferentes: as autoridades públicas estavam a braços com a proliferação da habitação e indústria 
informais. Como descreve aquele autor, a “solução” encontrada foi uma mistura desastrada de 
planeamento e laissez-faire e os Gecekondus começaram a surgir em Istambul como fonte de 
habitação predominante, frequentemente perto dos estabelecimentos fabris, no centro da 
cidade ou em novas franjas urbanas (Enlil, 2011). 

Enquanto pólo de atracção para os que procuravam novas oportunidades, o crescimento natural 
e os fluxos migratórios levaram Istambul de cerca de 1 milhão de habitantes em 1950, a 2.9 
milhões em 1980, e a área metropolitana de 1.1. milhões de habitantes em 1950 a 4.7 milhões em 
1980 (Enlil, 2011). Se em 1950 só 20% da indústria turca estava localizada em Istambul, em 1980 
este valor já era de 46%, tornando Istambul uma «cidade industrial sobredimensionada». 

As construções da via E-5 e da primeira ponte sobre o Bósforo constituíram uma revolução na 
dinâmica de crescimento urbano da cidade, despoletando uma expansão urbana não só na 
direcção este-oeste, mas também em direcção a norte. Segundo (Enlil, 2011), os terrenos 
agrícolas em redor da cidade tornaram-se vulneráveis às pressões da expansão urbana – a forma 
urbana de Istambul havia-se alterado e a expansão da cidade começou a ameaçar recursos 
naturais vitais. 

Após a intervenção militar entre 1980 e 1983, um conjunto de medidas encorajaram a diminuição 
do papel do estado no sentido de estimular uma economia de mercado-livre, e de abrir a Turquia 
aos mercados mundiais, acelerando-se conversações para uma futura adesão turca à CEE. A base 
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económica da cidade começou a alterar-se: entre 1980 e 1990 deu-se um considerável desvio das 
actividades de manufactura para a finança e os serviços (Enlil, 2011). 

Após 1980 ocorreu nova vaga de expansão urbana na periferia. Em resultado, a pobreza nas 
cidades turcas veio a ser identificada com a população que havia migrado de áreas rurais para se 
alojar na periferia da cidade. No entanto, alguns migrantes foram capazes de sair da situação de 
pobreza tirando partido das oportunidades criadas pela expansão da cidade. Redes informais 
tornaram possível a apropriação de terra, e a aquisição de direitos de propriedade “de facto” 
suficientes para tirar proveito da procura imobiliária ascendente, mas nos bairros históricos 
existiram menos oportunidades desse tipo. Tais bairros foram-se transformando em prisões para 
os ex-migrantes que, sem acesso a recursos ou redes sociais informais, ficaram à margem da 
mobilidade social (por exemplo, vários emigrantes curdos que chegaram a Istambul nos anos 90) 
(Enlil, 2011). A dimensão dos Gecekondus cresceu desde 1950 (em extensão e população) de tal 
forma que a sua esmagadora maioria é posterior a essa data. 

Os terramotos de Marmara (1999) sensibilizaram a população para os problemas acumulados do 
crescimento (Fig. 5.2) descontrolado e excessivo, em particular ao nível dos riscos urbanos e 
naturais. Os terramotos foram um ponto de viragem, levando a população, os círculos 
académicos e a sociedade civil a cooperarem no sentido de contestar a urbanização especulativa, 
descontrolada e excessiva. A noção de que o paradigma urbanístico na cidade necessita de uma 
mudança urgente generalizou-se nos meios académicos e populares (Sakizlioğlu, 2007). 

 
Fig. 5.2. Desenvolvimento de Istambul entre o século 15 e o ano 2000. Fonte: Burdett, 2009. 

Demografia. Istambul, cuja população já ultrapassa os 14 milhões (b), é uma das cidades com 
maior crescimento populacional do mundo: 15% entre 2013 e 2014.  

A densidade varia bastante por distrito; por exemplo, em 2009 era de cerca de 44 mil e de apenas 
31 hab./km² em Güngören e Çatalca respectivamente; os “distritos” centrais de Beyoğlu e Fatih 
tinham, em 2010, cerca de 27 mil habitantes/km2 («Country Profile: Turkey», 2015). Enquanto a 
zona Europeia é muito heterogénea, a zona asiática é uniforme, com densidades da ordem de 20 
000 habitantes/km². 

A pirâmide etária exibe uma dominância dos estratos entre 20 e 40 anos, com uma população 
pouco envelhecida («Country Profile: Turkey», 2015). A esperança média de vida é de 74 anos 
(1996) («Urban Age Cities Compared», 2009).  
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Fig. 5.3. Pirâmide etária (a, esquerda) e evolução da população (b, direita) em Istambul.  

Cerca de 85% dos residentes nasceram fora da cidade, como se depreende observando os saldos 
de migração no país (Fig. 5.4). 

 
Fig. 5.4. Emigração interna em permilagem. Fonte: Turkstat, 2013. 

Divisão administrativa e estrutura política. As unidades territoriais do governo central são as 
províncias e as sub-províncias (ilçe). Cada província tem um Governador (nomeado pelo 
presidente), um gabinete do Governador e uma Administração Provincial Especial (İl Özel 
İdaresi) que se dedica a providenciar serviços nas zonas rurais que não se encontram na 
jurisdição de um município; As sub-provincias apresentam estruturas idênticas com sub-
governadores nomeados pelo respectivo governador provincial. 

Além dos departamentos governamentais operam ainda agências de desenvolvimento, que são 
instituições tuteladas pelo Ministério do Desenvolvimento, recentemente criadas em cada região. 
Existe um nível paralelo de administração que protagoniza o poder local e consiste em 
municípios dos agregados populacionais com governo autónomo, estatuto próprio e orçamento 
independente, um presidente eleito, uma assembleia de membros eleitos e um gabinete local.  

No caso de grandes cidades, estes municípios governam distritos contíguos e por sua vez são 
coordenados por um ‘município metropolitano’, também este dirigido por um ‘presidente 
metropolitano’ eleito e um ‘concelho do município metropolitano’.  

Em 2004, foram estendidas as fronteiras administrativas do município metropolitano de Istambul, 
para coincidir com a fronteira da administração de província, aumentando de cerca de 1 800 km2 

para cerca de 5 400 km2, situando-se entre os maiores municípios do mundo, com um aumento 
de poder da autoridade da cidade e uma diminuição da autoridade provincial (Burdett, 2009). 

Ou seja, o mesmo território de Istambul é governado em três níveis administrativos (Fig. 5.5): o 
Município Metropolitano de Istambul (İstanbul Büyükşehir Belediyesi-IBB), a Província de 
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Istanbul e a Região de Istanbul. O IBB funciona assim num sistema em duas camadas - o 
presidente e concelho, ao nível metropolitano e os presidentes e concelhos ao nível distrital – e 
têm maior poder executivo e político que as restantes entidades.  

 
Fig. 5.5. Organização política do país, ao nível nacional (azul), municipal (vermelho) e local (verde). Fonte: 

Burdett, 2009. 

Democracia. O Partido para a Justiça e Desenvolvimento (AKP) – de direita e conservador- que 
governa desde há três legislaturas (início em 2002), com maioria parlamentar, tem procedido 
com crescente intolerância à oposição política, protestos públicos ou crítica nos meios de 
comunicação (Human Rights Watch, 2016) parecendo questionável a independência das 
investigações para averiguar corrupção ligada a órgãos do poder, designadamente no círculo 
familiar do primeiro-ministro (a público em Dezembro 2013). Segundo a Amnistia Internacional 
(2014b), a agência nacional de investigação tem poderes acrescidos para vigiar a população, a 
violência contra as mulheres não é controlada e os direitos dos manifestantes pacifistas são 
violados, como foi claramente demonstrado no conflito na Praça de Taksim /Parque de Gezi 
(Junho 2013) e eventos decorrentes. Entretanto, um processo embrionário de paz parecia estar a 
surgir do cessar-fogo entre os militares e o partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), após um 
conflito de décadas (Human Rights Watch, 2016). Porém, face aos eventos recentes na Síria e 
Iraque, este progresso parece questionável (Amnesty Internacional, 2014b).  

O governo central e municípios controlados pelo partido dominante levaram a cabo projectos de 
transformação urbana que segundo a Amnistia Internacional (2014b) falharam no processo de 
consulta, provisão de alojamento alternativo ou compensação dos residentes forçados a 
deslocação devido a novos desenvolvimentos urbanos, como foi o caso dos ciganos de Sangol. 
Não se faz sentir em Istambul a pressão de mais de um milhão de refugiados de guerra que 
entraram no SE do país, vindos destes países, sobretudo da Síria. 

Economia. A Turquia é uma economia de mercado, onde dominam indústria e serviços, embora 
a agricultura tenha um peso considerável. Está em curso um processo de privatizações de 
sectores como a banca, transportes e comunicações. O oleoduto Baku - Tbilisi-Ceyhan trouxe 
uma nova situação ao país, cuja dependência actual do petróleo importado é de 97% dos seus 
usos energéticos. Após a crise financeira de 2001, houve reformas que impulsionaram a 
economia turca de tal forma que o crescimento anual foi de 6% até 2008. Havendo uma 
contracção pelo contexto internacional, a economia turca já recuperou o seu PIB para 9% em 
2010-2011 e recuperou-se o nível das exportações. A dívida pública baixou para 33% do PIB em 
2014. A economia turca apresenta, porém, fragilidades relativamente a investimento estrangeiro 
sobretudo devido a instabilidade política e crises nos países vizinhos (CIA, 2015).  
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Em relação ao perfil de produção, enquanto na Turquia 24% da população activa trabalha no 
sector agrícola e 26% no industrial, com cerca de 30% de participação feminina («Country Profile: 
Turkey», 2015), em Istambul, a composição do PIB por sector indica uma distribuição 
naturalmente diferente: serviços 64.9%, indústria 26.9%, agricultura 8.2% (estimativa 2014); 
verifica-se assim que mesmo na cidade subsiste um pequeno sector agrícola (Burdett & Nowak, 
2009). 

No comércio nacional e internacional, Istambul tem uma importância central: 27% do valor 
acrescentado no comércio nacional é criado em Istambul, onde se gera cerca de 23% do PIB 
contribuindo para o orçamento de estado em 40% («Economy», 2008). 

O desemprego, na Turquia, em percentagem da população activa tem sido de 9 a 10%, desde 
2012. Istanbul exibe uma variedade de ocupações profissionais, em função das zonas, sendo o 
desemprego frequentemente relacionado com áreas de exclusão social e degradação urbana. O 
desemprego é elevado mas caracterizado por ser mais baixo ao longo das linhas de costa, 
enquanto se encontram bolsas de elevada taxa de desemprego em certos bairros históricos 
como Beyoğlu e Fatih (Burdett & Nowak, 2009). Destaca-se uma das taxas mais elevadas de auto-
emprego, entre os países da OCDE (OECD, 2016). 

A distribuição do rendimento entre a população é muito pouco uniforme: em 1994 e 2010, 
respectivamente, 20% dos mais ricos usavam 64% e 48% dos recursos, enquanto os 20% mais 
pobres usavam apenas 4% e 5,6%. O coeficiente de Gini em 2010 é de 0,41 (Turk & Altes, 2014). 

 

5.2 Os Gecekondus istambulitas 

A história moderna de Istambul é marcada pelo rápido crescimento da sua população, em grande 
parte alojada de forma ilegal. Os gecekondus eram ilegais porque ora eram: (a) construídos em 
terreno público pertencente ao tesouro, (b) construídos em propriedade privada de outrem, 
indivisa ou não, (c) construídas sem licenças de construção e ocupação (Baharoglu & Leitmann, 
1998).  

No entanto, Baharoglu (1996) demonstra como determinados eventos político-económicos, seja 
por causa externa (como a crise do petróleo em 1970) ou interna, condicionam o mercado 
imobiliário – principalmente o ligado a pequenos investidores - fazendo-o operar, 
intermitentemente, entre a formalidade e a informalidade, e esbatendo essa fronteira. Neste 
sentido, refere Baharoglu (1996): “Although differences in legal status and in physical structures 
of stocks and in socio-economic characteristics of their dwellers lead to a classification of 
authorized stock and unauthorized stock, in reality they are not completely separate 
compartments.” 

Inicialmente um termo técnico, gecekondu derivou, na linguagem corrente, para significar uma 
tipologia específica de habitação e assentamento em autoconstrução, que ocorreu durante o 
período de industrialização e migração rural entre 1945 e 1985. Gece significa ‘de noite’ e kondu 
‘assentar’6 portanto este termo significa assentar à noite (Esen, 2009). As primeiras vagas de 
emigrantes construíam a sua própria casa em terreno invadido, literalmente numa noite, com a 

                                                                  

6 Na língua turca o plural de Gecekondu é Gecekondular. No entanto, no âmbito deste trabalho será usado o termo 
Gecekondus á semelhança dos artigos consultados. 
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ajuda de familiares e conterrâneos (Baharoglu, 1996). Muitos dos nomes dos gecekondus 
terminam em tepe ou ‘colina’ significando isto que frequentemente a sua localização era nas 
zonas mais declivosas dos vales que rodeavam as novas zonas industriais (Esen, 2009). O termo 
evoluiu para incluir uma série de assentamentos informais e tipologias de construção. O seu uso 
denota uma acção espontânea prevalecente durante essa primeira vaga de migração de massas, 
produzindo alojamento enquanto os processos convencionais ou iniciativas governamentais 
falhavam (Esen, 2009). 

As casas eram construídas sem as infra-estruturas usuais (água, esgotos, estradas, electricidade, 
telefones, drenagem, recolha de lixo, transportes…) e os moradores obtinham serviços inferiores, 
quer informalmente, quer a alto preço (Baharoglu & Leitmann, 1998) e organizavam-se 
comunitariamente e em redes, para a distribuição de bens e serviços (Esen, 2009).  

Desde que primeiro apareceram em 1940, houve assinaláveis alterações na forma de encarar 
esses assentamentos, por parte das autoridades quer locais quer nacionais. Quando os 
gecekondus apareceram, a primeira reacção foi de demolir as estruturas e proibir o seu 
desenvolvimento futuro (Baharoglu & Leitmann, 1998). Já em 1960, tornaram-se uma solução 
oficialmente aceite para alojar novos emigrantes. Desde então, Istambul experimentou um 
especial ambiente sociopolítico que reduziu a desconfiança inicial da classe média contra os 
gecekondus (Esen, 2009). Nos anos 60, os gecekondus começaram a ser encarados com uma 
consequência inevitável do desenvolvimento económico. Além disso, serviam os interesses 
políticos e económicos do Estado, por constituírem a solução para alojar, sem apoio financeiro, 
pessoas de baixos recursos. Com efeito, este acto de ocupação não obstante ser ilegal era 
realmente tolerado por permitir passar os custos e as dificuldades da urbanização para os 
migrantes (Baharoglu & Leitmann, 1998; Esen, 2009). Os interesses políticos eram também assim 
servidos já que os ocupantes ilegais votavam (Baharoglu & Leitmann, 1998; Danielson & Keles, 
1985; Payne, 1980; Tekeli, 1992). Além destes aspectos, os moradores tinham quintais onde 
produziam alimentos e deslocavam-se a pé para as fábricas, reduzindo os custos de morar na 
cidade, com reflexos nos custos de produção nas indústrias (Esen, 2009). 

O primeiro plano de desenvolvimento para cinco anos preparado pelos serviços estatais de 
planeamento em 1963 reflectia esta nova abordagem. Pela primeira vez, outras soluções, que a 
demolição, foram consideradas num documento governamental (Baharoglu & Leitmann, 1998; 
Danielson & Keles, 1985). As campanhas eleitorais a meio da década de 60, numa abordagem 
populista, previam ‘amnistias’ que legalizavam vastas áreas de gecekondus (Baharoglu & 
Leitmann, 1998). 

Gerou-se, nestes anos, um ambiente de cooperação passiva com a provisão informal de 
habitação e houve grandes incentivos político-económicos (como é exemplo a abolição da lei de 
controlo de rendas, em 1963) a um sistema de pequenos investidores-construtores 
autofinanciados. Este sistema não precisava de qualquer apoio financeiro estatal na forma de 
créditos ou de investimentos directos na produção habitacional mas permitia à classe média ter 
casa própria e sustentava a expansão lucrativa do sector da construção. Era o que os especialistas 
chamavam o “milagre da habitação” (Baharoglu, 1996). 

Esta onda de simpatia e identificação acima referida continuou além dos anos 70. Os residentes 
dos gecekondus perceberam que podiam converter a sua inerente pobreza rural em relativo bem-
estar no espaço de uma geração. Esen (2009) refere que quando a população já era de 4 milhões, 
assentamentos enfadonhos estavam a ser convertidos em “floridos jardins urbanos”. 
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Na sequência da crise do petróleo (final dos anos 70), a economia turca começou a sofrer uma 
crise que conduziu a uma viragem na política, de orientada para dentro, para orientada para o 
exterior, numa visão mais liberal. No meio de um período de crise financeira, as medidas de 
‘estabilização e liberalização’ propostas pelo FMI tiveram um grande efeito recessivo no mercado 
imobiliário e o início dos anos 80 revelou uma drástica queda na produção de habitação formal 
(Baharoglu, 1996). 

No sentido de reanimar o sector, em 1981, sob a direcção do governo militar, o 'Mass Housing 
Act' determinou a criação de um fundo público, com 5% do orçamento nacional mas os 
requisitos para acesso excluíam grupos de baixos rendimentos. Em 1984, com a eleição do 
primeiro governo de partidos (ala direita) deu-se uma liberalização da economia sob a bandeira 
da globalização com alterações nas políticas de habitação e dos assentamentos informais, que 
desencadearam a transformação de gecekondus em bairros de apartamentos ou bairros para a 
classe média e alta. Alguns bairros, no entanto, com localizações menos privilegiadas não foram 
alvo dessas transformações e degradaram-se. No mesmo ano (1981), estabeleceu-se a 
Administração de Desenvolvimento Habitacional (TOKI, na sigla turca) e introduziram-se novos 
impostos para prover o fundo habitacional de que dependia (Baharoglu, 1996). Com a introdução 
da lei nº2985, a TOKI passou a providenciar créditos à habitação tanto a moradores como 
entidades colectivas nomeadamente cooperativas de construção que, como resultado, passaram 
a contribuir com 30% de toda a produção habitacional.  

De acordo com o mais recente Esquema de Redesenvolvimento (1984), os gecekondus não só 
eram legalizados, como tinham o direito de se redesenvolverem. Significava isto que se 
estabeleciam direitos para densidades mais altas, autorizando os utilizadores/proprietários a 
rentabilizar os terrenos usados, num contexto de aumento das rendas. À medida que as 
legalizações foram sendo obtidas e as barracas se transformam em apartamentos de tijolo e 
argamassa, os assentamentos iniciais foram consolidados (Keyder, 2009). Em paralelo, forneciam-
se as infraestruturas e serviços básicos (ruas, água, etc) como acima referido (Danielson & Keles, 
1985; Şenyapılı, 1992), constituindo este processo uma motivação para a formação de novos 
assentamentos, não apenas para os que não tinham alternativa por incapacidade financeira, mas 
também para especulação (Baharoglu & Leitmann, 1998). 

Por volta de 1970, os gecekondus acomodavam metade da população das maiores cidades turcas. 
Já em 1980, 70% das habitações de Istambul eram de carácter irregular (Bugra, 1998). Em 
resultado do processo descrito, continuaram a crescer nos anos 80 e 90, causando uma 
acumulação de défices estruturais com crescentes problemas sociais, económicos e ambientais 
(Baharoglu & Leitmann, 1998). 

Em suma, com o tempo e a mudança da legislação e contexto, o terreno e a habitação passaram a 
ser comercializados e surgiu um mecanismo de mercado para a sua produção e uso. Em vez do 
processo inicial, os migrantes pagavam a especuladores e agentes do Estado que estabeleciam 
monopólios à custa da propriedade pública (Baharoglu, 1996). Esta especulação, particularmente 
em cidades médias e grandes, irritava os membros da classe média cuja reacção conduziu as 
autoridades municipais a tomar medidas contra a formação de novos assentamentos deste tipo. 
A meio dos anos 90, as autoridades recomeçaram a demolir os assentamentos informais 
(Baharoglu & Leitmann, 1998). Também Esen (2009) refere que a urbanização em larga escala dos 
anos 80 e 90 fez praticamente desaparecer sentimentos anteriores de simpatia, típica da idade de 
ouro da habitação informal, lembrada por alguns Istambulitas, como a idade da inocência da 
migração (Turk & Altes, 2010). 
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“In a city where more than half the buildings were constructed illegally and where population 
growth was accommodated through informal production of housing, the end of populism served 
to announce that land had finally become a commodity.” (Keyder, 2009) 

Em 1998, 20 milhões de pessoas viviam em gecekondus de todos os tipos (Briefing, 1996) na 
Turquia; cerca de 60% dos utilizadores tinham acesso deficiente ou inexistente a infra-estruturas 
e serviços (Baharoglu & Leitmann, 1998). De acordo com o Census de 2011 (Turkstat, 2001), 40% 
das habitações em Istambul não tinham licença de construção ou ocupação (Balaban, 2012).  

O terramoto Kocaeli, de 1999, teve um importante impacto no desenrolar dos acontecimentos, 
na medida em que, quer o governo quer a população, começaram a questionar a qualidade dos 
edifícios públicos e habitações perante este tipo de desastre. Este facto e um maior fôlego na 
economia, em recuperação da crise económica de 2001, deram lugar a um novo processo de 
transformação (Sağlamer, 2012). Emerge então uma agenda neo-liberal tipo top-down, que 
expropria a propriedade obtida informalmente e desvaloriza os direitos adquiridos para um 
estatuto de segunda classe, resultando num processo de fortalecimento de grandes promotores 
imobiliários (Esen, 2009). 

Em 2001, o fundo de fomento é finalmente extinto. Não sendo mais possível construírem 
(in)formalmente, os migrantes foram relegados para a marginalidade em bairros degradados. A 
isto juntou-se, mais tarde, o desalojamento de população dos assentamentos centrais, alvo da lei 
da ‘transformação urbana’ (Lei 5366) que foi concebida para ‘regenerar’ a cidade através da 
destruição de bairros inestéticos em zonas fulcrais (Keyder, 2009). Esen (2009) defende que é esta 
‘revolução neo-liberal’ que ao iniciar-se nos anos 80 fez de Istambul o que é hoje: uma cidade 
pós-gecekondus onde os promotores imobiliários converteram casas dos prévios assentamentos 
informais em zonas ao nível da classe média.  

No pós-2002, num contexto de liberalização/globalização, tornou-se difícil manter um contrato 
tácito entre as autoridades e os moradores dos gecekondus. À medida que os grandes grupos 
financeiros e as autoridades visionavam Istambul como um centro global para finanças, turismo, 
cultura e moda, as indústrias de manufactura foram deslocadas para a periferia da urbe, facto que 
provocou uma ruptura na longa e não-explícita simbiose entre estas indústrias e os trabalhadores 
migrantes dos bairros informais. Estas alterações são patentes então quer no discurso do 
Governo, quer na linguagem dominante nos órgãos de comunicação, em que os habitantes dos 
gecekondus são descritos como ocupantes sem vergonha das zonas de maior valor da cidade. No 
novo Código Criminal surgido em 2004, pela primeira vez a construção de habitação informal é 
considerada uma ofensa punível com prisão até cinco anos (Lei 5237, artigo 184) (Karaman, 
2010). Porém em 2012, mais de 50% da população ainda vivia em assentamentos informais 
(Sağlamer, 2012). 

Na produção académica, Erman (2001) identifica a alteração da representação dos moradores 
destes bairros que passaram de ‘o Outro rural’, nos anos 50 e 60, a ‘o Outro desfavorecido’ nos 
anos 70 e início dos anos 80, a ‘o Outro pobre urbano’, ‘o Outro rico sem o merecer’, o ‘Outro 
culturalmente inferior como sub-cultura’ entre os anos 80 e 90 e, finalmente, o ‘Outro ameaçador’ 
no final dos anos 90. No seu artigo, Erman (2001) estabelece que enquanto a abordagem em 
relação à gente dos gecekondus varia de uma visão elitista a uma de simpatia, estes grupos têm 
sido vistos consistentemente como o ‘Outro inferior’.  

 

5.3 Intervenções nas AUI de Istambul 
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5.3.1 Agentes e instrumentos  

No caso de Istambul é seguro afirmar que todas as intervenções em AUI dependem directa ou 
indirectamente da actividade da Administração de Desenvolvimento Habitacional (TOKI). Pela 
alteração aos seus estatutos esta companhia alargou o âmbito do trabalho a indústrias de 
pequena escala, educação saúde e turismo (AGFE, 2009). 

Desta data em diante a TOKI viria a sedimentar o seu poder sob o aval do Primeiro-ministro e 
mais tarde do Presidente, através da aprovação de várias leis das quais se destacam, de seguida, 
as que tiveram maior impacto. 

As leis nº4966, de 2003 e lei nº5162, de 2004 deram à TOKI a possibilidade de orientar a sua 
actividade no sentido do lucro e do autofinanciamento, de implementar projectos de habitação 
tanto na Turquia como no estrangeiro, de forçar expropriações nas áreas de renovação urbana, 
de estabelecer parcerias com firmas privadas e fundos de investimento, e de desenvolver 
projectos de transformação em gecekondus. Também em 2004, a lei nº5273, atribuiu à TOKI 
todas as competências do anterior gabinete de gestão das reservas nacionais de terra, assim 
como as respectivas receitas e 7.8 milhões de m2 de terrenos (Turk & Altes, 2014). 

A Lei nº5366, aprovada em 2005 atribui o poder á TOKI e aos municípios para levar a cabo 
projectos de renovação, não só em locais considerados degradados, mas também em locais 
históricos da cidade, como Sulukule e Tarlabaşı. O artigo mais relevante nesta lei confere o 
direito de realizar ‘expropriação urgente’, coisa que até então só tinha sido utilizada no caso de 
desastres naturais ou para fins de defesa nacional (Turkun, 2015). Esta lei – da protecção de 
património histórico e cultural degradado através da renovação e reutilização - tem sido usada 
como ameaça no início de negociações para persuadir os proprietários a colaborar (AGFE, 2009). 

Em 2005, o artigo 73 da lei nº 5393 (emenda da lei dos municípios de 1984) deu a 
responsabilidade aos governos locais de tomar decisões sobre o desenvolvimento urbano e 
declarar "zonas de renovação urbana" para “tomar medidas contra o risco de sismos e para 
proteger o património histórico e cultural”. Em 2010, a alteração feita no mesmo artigo (Lei. 
5998) deu maior autoridade para declarar zonas de renovação ao município metropolitano, em 
detrimento dos municípios distritais. Com esta mudança, e porque os municípios distritais se 
tornaram impotentes, os cidadãos perderam poder de negociação com estes órgãos que, 
estando mais próximos das populações afectadas, seriam mais sensíveis às expectativas de voto 
(Turkun, 2015).  

Finalmente, em 2012, a Lei 6306 (“lei das transformações em áreas em risco de desastre”) 
conferiu ao novo Ministério do Urbanismo e Ambiente, juntamente com a Administração de 
Desenvolvimento de Habitação (TOKI), a total responsabilidade de tomar decisões sobre as 
renovações urbanas. Com esta lei o Governo ganhou ‘carta branca’ para implementar, através da 
TOKI, projectos de renovação, por todo o país, usando o argumento do “risco”. Tornou-se, assim, 
impossível impedir qualquer tipo de projecto de renovação através de decisões judiciais (Turkun, 
2015). Os proprietários das “áreas em risco” viam-se forçados a vender o terreno ao Município ou 
a demolir os imoveis acarretando todos os custos (Cavuşoğlu, Strutz, Bekmen, & Akça, 2014). 

Com estes instrumentos e assumindo tarefas tanto de regulação como de investidor, a TOKI 
tornou-se num grande protagonista no mercado imobiliário providenciando directamente cerca 
de 5 a 10% das novas habitações (Turk & Altes, 2014). Entre 2003 e 2015, a TOKI produziu 650 mil 
unidades habitacionais e estima que nos próximos 20 anos, aproximadamente 6,7 milhões de 
casas serão demolidas e reconstruidas em todo o país(TOKI, 2016). 
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No entanto, como apontam Turk e Altes (2014), em vários dos projectos de renovação urbana, a 
TOKI produz habitação exclusiva em vez de inclusiva. Por exemplo as intervenções nos bairros de 
Ayazma, Basıbüyük, Gulsuyu e Gulensu resultaram no desalojamento dos grupos mais pobres das 
áreas de renovação. Estes bairros tinham estruturas de propriedade complicadas e enquanto a 
propriedade de jure se mantenha depois das renovações, os moradores de facto sem propriedade 
regularizada são expulsos para outras regiões. 

Como defendem (Lovering & Türkmen, 2011), verifica-se que a promoção do valor das 
propriedades é a chave da estratégia do desenvolvimento urbano, o objectivo chave das 
autoridades a ele ligadas, o que motiva os investidores privados e até mesmo o recurso usado 
pelas autoridades para conquistar o consentimento da comunidade. Porém, é “unicamente e 
caracteristicamente turco o enquadramento institucional e ideológico através do qual a neo-
liberalização é acompanhada de autoritarismo” (Lovering & Türkmen, 2011). 

5.3.2 ‘Renovação urbana’ e a ‘conservação de propriedade histórica e cultural’ 

Sulukule 
O bairro de Sulukule está localizado numa área considerada Património Mundial pela UNESCO 
em 1985, que deveria ser preservada tanto em termos das suas características físicas como 
antropológicas (Demir & Yilmaz, 2012). Encontra-se junto à histórica muralha construída em 447 
AC em Fatih, e por isso mesmo foi declarado área protegida em 1995 pelo município de Istambul.  

Antes da sua gradual demolição, que ocorreu entre os anos 2006 e 2009, este bairro foi lar de um 
dos mais antigos - senão o mais antigo assentamentos do povo Roma (Cigano) no mundo (Demir 
& Yilmaz, 2012). Estes aí se alojaram após a demolição de bairros adjacentes devido à construção 
de uma avenida nos anos 50 (Karaman, 2010). 

Durante décadas, Sulukule foi famoso pelas suas muitas "casas de entretenimento" - cujas salas 
serviam grupos de clientes que se entretinham com raparigas semi-nuas dançando ao som de 
música Romani. Estas casas estabeleceram-se no início dos anos 40, e assim continuaram até ao 
início dos anos 90, quando foram encerradas pelo município. Estas eram a base da actividade 
económica no bairro, criando empregos e uma fonte de subsistência não só para as pessoas 
directamente empregadas no sector de entretenimento (músicos, dançarinos, cantores, etc), mas 
também para a comunidade como um todo. Nesta altura, a comunidade sofreu um grave 
declínio económico, levando à ruína, e ao aumento do tráfico de drogas como fonte alternativa 
de rendimento. 

Um aspecto que distinguia Sulukule da sua vizinhança era o emaranhado de espaços públicos e 
privados e as suas transições. As ruas integravam a vida social do bairro, compensando as 
deficiências das zonas privadas. Os espaços privados abriam-se para pátios comunitários, que por 
sua vez se ligavam às ruas através de passagens estreitas. Estes pátios funcionavam como 
espaços semi-privados, circunscritos por três a oito quartos - cada um a acomodar uma família - e 
por uma casa de banho, utilizada em comum por todas as famílias (Karaman, 2010). 

O Plano de Transformação Urbana (PTU), com base numa parceria entre o Município de Fatih e a 
TOKI, é realizado nos termos da Lei 5366. Abrange uma área de cerca de 90 000 m2, afectando 
directamente cerca de 5 000 pessoas que viviam na área. O município de Fatih formulou o 
projecto de regeneração e garantiu o apoio da TOKI na implementação do mesmo e reinstalação 
dos arrendatários locais (Demir & Yilmaz, 2012); (Karaman, 2010). 

Em Setembro de 2002, a IBB incluiu no seu plano anual de investimentos a reabilitação de áreas 
habitadas por ciganos. Em Dezembro de 2005, Sulukule foi declarado um local de renovação 
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urbana através de um protocolo assinado pelo Município de Fatih, pela IBB e pela TOKI. 
Finalmente, em Dezembro de 2006, o governo central passou um decreto de "expropriação 
urgente", e os moradores Sulukule foram informados sobre a decisão através do correio. Em 
2008, o então Primeiro-Ministro Erdogan, disse em defesa da intervenção que esta teria como 
objectivo “limpar a monstruosidade" (Karaman, 2010). 

Tal como no projecto de renovação de Basıbüyük, (ver 5.3.3) o município local não consultou os 
residentes em qualquer fase de desenvolvimento do projecto que envolve a demolição completa 
de todas as casas existentes com excepção de alguns edifícios históricos, dando lugar ao projecto 
“Bairro Otomano Histórico" (Karaman, 2010). 

As novas unidades de apartamentos seriam vendidas aos proprietários existentes se estes 
aceitassem pagar a diferença entre o valor actual da propriedade (calculado pelo município) e o 
custo da unidade recém-construída, com pagamentos mensais de cerca de 200-250 euros 
durante 15 anos. Os proprietários também teriam o direito de vender a propriedade ao município 
ou a terceiros. Caso não houvesse pagamento seria feita a expropriação da propriedade. 
Arrendatários, por outro lado, teriam o direito de comprar casas públicas recém-construídos na 
periferia através de um projecto da TOKI de alojamento em massa localizado em Taşoluk (cerca 
de 45 km de distância de Sulukule), com pagamentos mensais de cerca de 150-200 euros durante 
15 anos e sem pagar entrada (Demir & Yilmaz, 2012); Karaman, 2010). 

Num estado de pânico, muitos dos moradores que não tinham forma de pagar sucumbiram às 
ofertas de especuladores imobiliários, que pareciam ser muito mais recompensadores do que os 
títulos de indemnização da expropriação que o município iria oferecer. 

De acordo com os registos da Associação da Cultura Roma de Sulukule (SRCA), 50% das casas 
mudaram de proprietário antes do projecto de renovação começar, enquanto o município alega 
uma percentagem de apenas 35%. Mais tarde foi revelado que a maioria dos novos compradores 
ou eram membros do AKP, ou tinham negócios ou laços familiares com membros do AKP. 

Devido ao baixo rendimento e à grande distância da área de reassentamento proposta até ao 
centro da cidade, a maioria dos inquilinos não participaram no plano de realojamento. Os 
residentes venderam os seus «direitos» aos especuladores imobiliários, criando um mercado 
secundário em torno da venda e comércio desses documentos. 

Quando o projecto ganhou impulso em Abril de 2008, os residentes vendiam os seus direitos por 
um montante de 3 000 TL (cerca de 1 970 USD); até ao final de Dezembro de 2008, os 
especuladores imobiliários estavam dispostos a pagar até 25 000 TL (aprox. 16 mil USD). 

No final do processo praticamente todos os inquilinos se mudaram para casas mais pequenas e 
de menor qualidade, nas imediações de Sulukule (Fig. 5.6 e Fig. 5.7). O projecto de renovação em 
Sulukule tem um objectivo evidente: "integração étnica" que visa 'salvar' os Roma de Sulukule e 
incorporá-los na sociedade (Karaman, 2010). 



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 5 - Caso de estudo: Istambul   

 77  
 

 

Fig. 5.6. Mapa de realojamento das famílias de Sulukule em Maio de 2008. Fonte: Karaman, 2014. 

  

Fig. 5.7. Vista de Sulukule durante (a, esquerda) e após (b, direita) as obras executadas. Fontes: a. 
Karaman, 2014, b. Autoria própria. 

 
Tarlabaşı 

Tarlabaşı é um gecekondu localizado no centro de Istambul - distrito de Beyoğlu - limitado a norte 
por uma das mais emblemáticas praças da cidade – Taksim. Devido ao seu particular carácter 
arquitectónico, foi proclamada área de conservação, em 1993 e em 2006 foi aprovada pelo 
governo como área de renovação, na sequência de uma petição do município local. No 
seguimento desta declaração procedeu-se ao projecto de renovação de Tarlabaşı que ocorreu 
também em muitos outros bairros históricos, como Sulukule. Este projecto foi aprovado mesmo 
antes da confirmação do Plano de Conservação de Beyoğlu (feito com base na lei 5366) em 2009 
(Dinçer, 2011). 

Tendo iniciado a sua construção no final de séc. XIX e início do séc. XX, Tarlabaşı era inicialmente 
um bairro não-muçulmano de classe média. Foi após movimentos nacionalistas na década de 
1950, que esta zona perdeu praticamente toda a sua população ficando à mercê dos migrantes 
rurais que chegavam a Istambul. Actualmente é notável a predominância especial de curdos do 
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sudeste da Turquia. Tem havido uma tendência a estigmatizar a área como residência de grupos 
marginais, como transsexuais, prostitutas e traficantes de drogas, em parte com a contribuição 
dos media (Dinçer, Enlil, & Tolga Islam, 2008); (Dinçer, 2011).  

A construção de uma grande avenida até à importante praça de Taksim - Tarlabaşı Caddesi - no 
final de 1980 cortou o bairro em duas partes e colocou-o numa situação de maior interesse 
imobiliário. 

A área de renovação Tarlabaşı consiste em 9 blocos e 278 parcelas. O projecto prevê uma 
demolição de todos os edifícios pré-existentes, independentemente do seu valor histórico, de 
modo a ser possível a reorganização do espaço interior. No entanto, todas as fachadas originais 
serão reconstruídas. O projecto apresenta algumas características importantes como a criação de 
pátios que aumentam o arejamento e tornam os edifícios mais seguros, visto constituírem a porta 
de entrada para os mesmos, ao invés da rua e serão também construídos parques de 
estacionamento (Dinçer et al., 2008); (Dinçer, 2011). 

O projecto de renovação Tarlabaşı baseia-se numa parceria público-privada cujos principais 
intervenientes são o município de Beyoğlu e a empresa privada GAP Construction – do grupo 
Calik Holding – responsável não só pelo financiamento da preparação do projecto de renovação 
mas também pela implementação do mesmo. De acordo com contracto assinado entre o 
município e a empresa, e nos termos da Lei 5366, quaisquer proprietários que não concordassem 
com o acordo com a empresa GAP Construction seriam expropriados (Dinçer, 2011). Deste modo 
a empresa investidora, aproveitando-se da situação desfavorável dos proprietários e dos 
inquilinos (75% da população local), forçou a venda de muitas propriedades a preços muito 
baixos, sob a ameaça de expropriação (Turkun, 2015). Os proprietários e arrendatários que não 
aceitaram o acordo afirmam ter recorrido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e ainda 
hoje aguardam resposta. Os investidores afirmavam que 60% dos proprietários teriam aceite o 
acordo durante reuniões realizadas após a aprovação dos projectos preliminares; no entanto, não 
houve qualquer processo de regulamentação empreendido pela autarquia relativo à situação 
desvantajosa para com os inquilinos.  
O projecto tem sido muito criticado por diferentes grupos, incluindo académicos, activistas e 
Ordens de Arquitectos e Urbanistas. Entretanto foi elaborado pela Ordem dos Arquitectos um 
processo judicial contra o projecto de renovação, cujo progresso se tem verificado muito lento.  

5.3.3  ‘Renovação urbana’ e a ‘ameaça de desastres naturais‘ 

Ayazma /Tepeüstü 

Tepeüstü e Ayazma localizam-se perto da fronteira Oeste de Istambul, no distrito de 
Küçükçekmece, e constituíam áreas de gecekondus que acabaram por ser completamente 
demolidas em 2007, tendo os seus residentes sido em parte realojados no projecto de 
alojamento público de Bezirganbahçe (Candan & Kolluoğlu, 2008). Estes bairros faziam parte de 
um projecto de transformação urbana (PTU) que foi realizado no âmbito da lei 5393. 

A 2,5 km de distância estes dois bairros encontram-se extremamente bem localizados, Ayazma 
localiza-se perto do estádio Olímpico construído no início da década de 2000 e Tepeüstü num 
monte muito perto da mais bem organizada zona industrial da Turquia. Ambos estão perto do 
aeroporto de Ataturk e da auto-estrada que vai rumo à Europa. Para além disso, existe um grande 
interesse no turismo associado ao Lago de Küçükçekmece e ao Centro Cultural (Candan & 
Kolluoğlu, 2008). 
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Os assentamentos urbanos nestas zonas desenvolveram-se em terrenos públicos de uma forma 
desregrada, em edificações de um andar, sem infra-estruturas ou serviços, por residentes de 
baixos rendimentos (Demir & Yilmaz, 2012). Comparando os dois gecekondus quanto à sua 
etnicidade, era notória e quase conflituosa a sua diferença: Ayazma era relativamente recente, 
com população pobre constituída na maioria por curdos forçados a emigrar em resultado de 
conflitos no sudeste da Turquia; já Tepeüstü tinha uma população turca migrante da zona do Mar 
Negro (Candan & Kolluoğlu, 2008). A sua construção veio tardiamente às amnistias concedidas 
entre os anos 70 e 90 (vide 5.2) (Lovering & Türkmen, 2011). 

Este projecto abrangeu 10 675 habitantes e foi assinado em 2004 pela TOKI e pelas autoridades 
de Küçükçekmece - apenas quatro dias após o município ter anunciado a renovação desta zona. 
A implementação do projecto foi muito rápida tendo a demolição completa dos bairros ocorrido 
em cerca de 3 anos (Fig. 5.8). 

Foi decidido que a TOKI construiria em Bezirganbahçe (a 7,5 km do antigo assentamento) 2 640 
fogos para pessoas de baixos rendimentos, que já viviam na zona, sem qualquer título de 
propriedade ou uso dela e sem protecção social. A construção para alojar 1 800 famílias foi feita 
entre a TOKI e os seus subsidiários ou em parcerias publico-privadas (Lovering & Türkmen, 2011). 
Mais de 55% da área foi usada para zona verde e equipamento social e iniciou-se a reabilitação 
do rio Hamamderesi. Uma vez informados, apenas os residentes com direitos de propriedade 
participaram no projecto. Dos habitantes que se deslocaram, 7% não puderam pagar a diferença 
de preço e foram deslocados mais uma vez (Demir & Yilmaz, 2012). 

  

 
Fig. 5.8. Construção massiva em Bezirganbahce (a, esquerda), estádio de Ataturk, (b) e última etapa da 

demolição de Ayazma (c, em baixo). Fonte: Karaman, 2014. 
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Basıbüyük 

Este bairro estabeleceu-se nas encostas de uma das maiores colinas do lado asiático da cidade – 
distrito de Maltepe. Até aos anos 60, era uma vila autónoma e relativamente isolada, longe do 
centro. No início dos 70, com muitos terrenos vagos do Estado, e tendo a zona sido convertida 
num importante pólo industrial, recebeu novos emigrantes da Anatólia central e oriental que 
ocuparam a colina da base até ao topo, “engolindo” zonas de floresta estatal. Ocupada por 14 
000 pessoas, alastrou para uma área de 94 ha, mas até ao final dos anos 80 apenas uma estreita 
estrada de terra batida ligava o bairro ao centro do distrito (Karaman, 2010). Hoje em dia, 
Basıbüyük, está em terrenos de alto valor devido à rápida expansão das fronteiras da cidade nas 
últimas décadas, tornando-se desejável pela proximidade de uma das poucas áreas florestais, 
ligação a eixos viários, ar fresco e maravilhosa vista para o mar da Mármara (Karaman, 2014). 
Assim, o bairro está rodeado de habitação luxuosa, com um campus universitário a leste, 
construídos na sequência de uma decisão local de abrir certas zonas de floresta a novos 
desenvolvimentos urbanos; o bairro perdeu a sua invisibilidade (Karaman, 2010). 

No entanto, apesar de em quatro décadas o bairro ter recebido serviços públicos e outras 
melhorias estruturais, tem havido muitas variações entre realidade e percepção pelos residentes, 
no que respeita a segurança de propriedade. Isto é assim porque na década de 1980, metade dos 
residentes adquiriram títulos (title assignation documents, TADs), atestando o seu direito a 
reclamar a propriedade. Esta nuance foi usada pelo município para estabelecer divisão entre os 
moradores (Karaman, 2010). Como descreve (Karaman, 2014): em 2006 Basıbüyük foi declarada 
zona de renovação urbana, com base na lei 5393, por um protocolo entre a TOKI, o IBB e o 
município local (Maltepe), para reformular todo o bairro (16 000 habitantes), tendo sido erigidas 
numa primeira fase (2008) seis torres, em zona desocupada dentro do bairro, para alojar alguns 
moradores indo desocupando espaço, tornado vago para novas construções. Seguindo esta 
sequência, a habitação adensou-se com construção em altura substituindo casas individualizadas 
com jardins (Karaman, 2014). Mas há que explicar em que contexto se passou esta transformação. 

No bairro de Basıbüyük, conhecido como conservador e calmo, com grupos nacionalistas turcos e 
alguns grupos fundamentalistas islâmicos, os moradores, acreditando que não eram tão 
vulneráveis a propostas de regeneração como outras zonas mais radicais e ‘problemáticas’, 
votaram maioritariamente (72%) pelo AKP nas eleições de 2004. Foi com surpresa e choque que 
descobriram que estavam tão expostos como outros e revoltaram-se quando as propostas foram 
convertidas em intervenção directa da TOKI e da polícia, numa área de 40 ha (Lovering & 
Türkmen, 2011). Houve reclamações em Tribunal por parte das Câmaras dos Engenheiros 
Cadastrais, dos Arquitectos e dos Urbanistas, para cancelamento do projecto mas dois anos mais 
tarde saiu um plano revisto, abrangendo todo o bairro. A zona verde central, de uso comum 
(primeiro poços, depois parque para crianças e local de encontro) foi preenchida com construção 
em altura, como acima referido e houve transferências de moradores. 

A violência usada pela polícia foi duplamente chocante por nunca ter havido na zona qualquer 
confronto colectivo com as autoridades. Estes incidentes, não relatados pelos meios de 
comunicação de massas turcos, foram divulgados pela internet e em jornais de esquerda. Vários 
grupos ofereceram-se para fornecer informação sobre projectos de ‘regeneração’, organizar 
apoios noutros bairros e tornar os factos conhecidos do grande público. Nas eleições de 2009, o 
voto geral foi no sentido do CHP, da oposição, um partido secular. O responsável da associação 
de bairro foi eleito membro do conselho municipal em Maltepe (CHP). Iniciou-se um processo de 
negociações, não sem alguma confusão e divisões entre os locais, e os confrontos violentos 
cessaram. Aqueles que não tinham quaisquer direitos de propriedade foram os que mais 
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facilmente aceitaram a mudança, com a esperança de vender os apartamentos (Fig. 5.9) 
realizando algum capital (Lovering & Türkmen, 2011). 

Em 2008, o tribunal administrativo havia decidido que o projecto tinha violado o interesse 
público e os princípios do planeamento urbano, e o projecto não se concluiu (Lovering & 
Türkmen, 2011). Porém, o parque já estava destruído e os blocos de apartamentos prontos. Em 
2010, foi assinada uma petição ao município de Maltepe, solicitando títulos de propriedade e 
direitos de construção, mas a autoridade já havia sido transferida para a TOKI.  

Lovering & Türkmen (2011) referem que enquanto em Ayazma as autoridades rapidamente 
forçaram uma comunidade claramente desorganizada e em desvantagem, aqui as autoridades 
quase atingiram os seus objectivos mas após interrupções caras, devido a resistência 
desorganizada mas espontânea dos locais. A abordagem sem compromissos da TOKI foi tornada 
clara pelo seu responsável «We prepared a project in Maltepe. But construction couldn’t start as local 
people were against us. So we sold flats to policemen in the area, and told them ‘protect us’. This 
meant that construction could at last begin.»” (Lovering & Türkmen, 2011). 

Pode-se dizer que atrasos na implantação dos planos, causados pela resistência por parte das 
comunidades e grupos de apoio, levaram o governo a tomar medidas adicionais. Em 2011, foi 
criado o ministério do urbanismo e ambiente e foi nomeado ministro Erdoğan Bayraktar, que era 
o presidente da TOKI até então; foi aprovada a lei 6306 (vide5.3.1) limitando severamente a luta 
por direitos de propriedade. 

  

Fig. 5.9. Prédios da TOKI construídos em Basıbüyük. Fonte: a. Autoria própria; b. Karaman, 2014. 

 



ANÁLISE COMPARADA DOS CASOS
DE ESTUDO



 
Géneses e Transformações de Áreas Urbanas Informais | José M R F Gama 

Cap. 6 - Análise comparada dos casos de estudo   

 83  
 

No início deste trabalho propôs-se a análise de casos de estudo em três cidades para conhecer as 
origens, o estado actual e transformações nas áreas urbanas informais, particularmente por via da 
intervenção do poder público. Em relação a este aspecto específico, pretendeu-se entender qual 
a filosofia de intervenção e como se traduz na acção concreta. Porém, as situações foram 
analisadas de forma autónoma. Para compreender e relativizar, é necessário estabelecer algumas 
comparações, quer em relação ao contexto, quer em relação às intervenções em AUI em 
concreto. 

Antes de elaborar sobre a categorização dos casos estudados, será útil uma nota sobre a 
comparação das situações económico-sociais dos países em que essas cidades se situam, através 
do PIB per capita e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Verificam-se semelhanças entre 
Brasil e Turquia, enquanto Angola se distingue por um estádio de desenvolvimento mais recuado 
(figuras 6.1 e 6.2). Da observação comparada destes indicadores, ressalta claramente a posição 
diferenciada de Angola relativamente aos outros dois países. Com efeito, o Brasil e a Turquia, têm 
em comum uma proporção elevada da população urbana, respectivamente 85% e 73% (World 
Bank, 2015) embora as situações sejam um pouco distintas. Enquanto no Brasil já existe pouco 
potencial de migrações em massa internas (o que se reflecte na estabilização do crescimento das 
cidades desde 2011), a Turquia tem continuado a viver um rápido crescimento das cidades (um 
aumento de dois pontos percentuais desde 2011).  

 
Fig.6.1. Desenvolvimento da economia, expresso em PIB per capita no Brasil, Angola, Turquia e no Mundo 

Fonte: Banco Mundial. 

 
Fig. 6.2 Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil, Turquia, Angola e no Mundo 

Fonte: UNDP, 2015. 
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 Porém, em Angola, apesar da rápida urbanização (também dois pontos percentuais desde 2011), 
mantém-se uma taxa de urbanização mais reduzida (63%). Ainda acresce que as populações do 
Brasil e Turquia têm crescido a uma taxa próxima dos 1%, enquanto em Angola o aumento tem 
rondado os 3%. Dir-se-ia então que Angola terá um longo caminho a percorrer, malgrado este 
passar sem dúvida por um muito maior risco de formação futura de AUI, expresso pela tendência 
para a fertilidade da população se manter ou se acentuar no futuro e pelo facto de existir uma 
maior percentagem de população rural. 

O Quadro 3 recorda o sistema de categorização proposto no Capítulo 2 para, em seguida, ser 
feita a aplicação deste sistema às intervenções dos casos estudados. 

 
Quadro 3 Sistema de categorização das abordagens às AUI  

Considerando o primeiro nível do esquema desenvolvido, os casos estudados enquadram-se 
numa dimensão interventiva, o que é natural já que a ênfase da pesquisa foi o das intervenções 
directas em AUI existentes. Exceptuam-se dois casos: (1) o das Novas Centralidades, em Luanda, 
onde há construção de novas unidades que servem para aliviar o défice habitacional, não sendo 
destinadas a uma população desalojada de uma AUI em específico e (2) o caso do Programa de 
Requalificação de Cortiços porque se trata de um programa de Qualificação Habitacional por via 
de imposição legal aos proprietários, o que pode ser considerado, também, uma forma de 
Regulação do Mercado. 

Dentro da dimensão interventiva, enquadrados na categoria de Realojamento Ex-situ, no segundo 
nível do esquema, destaca-se um grupo, composto pelas intervenções da TOKI, em Istambul 
(Renovação Urbana) e as Novas Centralidades, em Luanda, que consistem em erradicar as AUI 
existentes, desalojando os seus habitantes e realojando-os noutra área da cidade (quase sempre 
na periferia) em unidades habitacionais novas.  

Um segundo grupo a destacar consiste no Programa de Urbanização e Regularização de Favelas, 
o Programa Mananciais e o concurso Renova SP que se enquadram numa categoria mista entre 
Qualificação e Realojamento In-situ. Estes programas têm como premissa a manutenção dos 
habitantes no local, e colocam ênfase na qualificação do espaço urbano (infra-estrutura, acessos, 
equipamentos) assim como na regulação fundiária. No entanto, em quase todas as intervenções 
há necessidade de desalojar alguns habitantes para fazer contenção de encostas, protecção de 
linhas de água, etc. Nestes casos, os moradores são realojados em unidades habitacionais, 
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construídas dentro dos limites da AUI intervencionada ou, quando não é possível, na sua 
imediata proximidade.  

Além destes dois grandes grupos, observaram-se outros casos que se enquadram em categorias 
distintas: (i) o Programa de Requalificação de Cortiços, apesar de poder ser encarado como uma 
acção Regulação do Mercado como acima descrito, é essencialmente um programa de 
Qualificação Habitacional, sendo que o programa implica melhorias das condições de salubridade 
das unidades habitacionais sem o desalojamento definitivo dos moradores; (ii) o Plano Director 
Geral do Cazenga, Sambizanga e Rangel (PDGCSR) que assume a erradicação total da AUI que se 
insere nos limites do plano, mas prevê o realojamento da população em habitação social a ser 
construída na mesma área; classifica-se assim como Realojamento In-situ Global ou Total; (iii) as 
actividades da Development Workshop Angola que são de natureza diversa mas, de forma geral, 
se podem enquadrar na categoria de Qualificação Urbana - como no caso dos chafarizes 
comunitários - ou de Assistência Social e Económica – como no caso do micro-crédito. 

O quadro seguinte sintetiza a categorização dos casos estudados: 

 

Quadro 4 Síntese da categorização dos casos de estudo 

Além da categorização geral destes programas, registem-se ainda outros aspectos, que advêm da 
comparação destes casos. Por exemplo, as decisões de planeamento apoiadas num método 
científico como é o caso do Habisp, em São Paulo, limitam a arbitrariedade e aumentam a 
transparência. O mesmo se passa com a adjudicação dos projectos de arquitectura por meio de 
um concurso nacional, como é o caso do Renova Sp, que promove a pluralidade de soluções e 
imprime transparência pela objectividade dos critérios de avaliação. Estes processos podem 
considerar-se uma referência. 

Por oposição, em Angola, a falta de um corpo técnico suficientemente grande e com recursos 
para executar os estudos de diagnóstico e de planeamento de forma eficaz e abrangente, revela-
se no facto de só no final de 2015 ter sido aprovado um Plano Director Geral para toda a cidade 
de Luanda e que não se encontra disponível online. Até então só existiam alguns planos parciais 
como é o caso do PDGCSR. Apesar do mérito reconhecido neste plano, será necessário estender 
esse esforço a todo o território. Acrescente-se que a análise urbana é regularmente efectuada por 
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consultoras internacionais, no contexto de planos estratégicos de desenvolvimento e os seus 
resultados são de difícil acesso para consulta. Em Angola a pouca transparência no acesso a 
dados e a falta de liberdade de expressão, que pode induzir um viés na produção académica, têm 
também implicações no diagnóstico do défice habitacional tão imprescindível para uma 
intervenção eficaz nas AUI.  

Em relação aos programas estudados na cidade de Istambul, e aos desalojamentos massivos e 
fenómenos de resistência associados, a comunidade académica local reconhece que a acção da 
TOKI é impositiva e injusta e que acaba por falhar nas supostas premissas de assistência social. No 
entanto, o enorme arcabouço científico a negar a actividade da TOKI como um exemplo de boas 
práticas parece não ter impacto nas decisões políticas. Se bem que o método de pesquisa neste 
trabalho possa induzir algum viés, esta ideia foi confirmada tanto em conversa com recém-
licenciados de arquitectura e urbanismo, como em conversa com a professora Dra Asuman 
Turkun, na Universidade Técnica de Yildiz.em Istambul. 

Do estudo dos casos analisados sobressai de uma forma geral a importância da insegurança a 
que a população é sujeita, pelas deficiências ou ausência de regulação fundiária. Por exemplo, o 
caracter metamórfico de uma grande cidade como Istambul facilmente deixa bairros e seus 
moradores à mercê dos interesses imobiliários. Os casos analisados revelaram que, se os 
moradores proprietários, ou com pelo menos um documento de reconhecimento do uso, 
conseguem algum poder negocial, já os arrendatários, que são muitos, se encontram 
desprovidos de poder e desprotegidos pela lei. Os tribunais surgem como o único recurso a que 
os moradores têm acesso e um dos únicos garantes de que estes ainda conseguem negociar 
algumas condições (comunicação pessoal, A. Turkun). 

Verifica-se que, em Istambul, a linha entre formalidade e informalidade na habitação é ténue. O 
processo de génese dos gecekondus - de ocupações e auto-construção seguidas de amnistias 
sucessivas- e o enquadramento legal que tal permitia, criou no passado e em comparação com os 
outros casos, uma sensação de segurança na posse, que motivou os moradores a fazerem 
investimentos para melhorar as suas casas. Isto, acompanhado pela gradual infra-estruturação 
por parte do poder público, foi progressivamente consolidando e integrando estas áreas na 
restante cidade – talvez mais do ponto de vista físico do que social. Pode-se até considerar que 
Istambul é uma cidade pós-gecekondu (Burdett & Nowak, 2009). 

Em termos gerais, observa-se que a intervenção em AUI é quase sempre enquadrada no contexto 
das políticas habitacionais. No entanto, embora se entenda que a assistência aos moradores das 
AUI depende de políticas de natureza sectorial, observa-se que a política de habitação se 
concentra demasiado na habitação em si, podendo divergir do interesse sentido pela população. 
Isto é, pode ser contraproducente em relação ao objectivo fundamental que é o da melhoria da 
qualidade de vida dos moradores (se for de facto).  

Quer isto dizer que a qualidade de vida depende de vários factores que são priorizados pelos 
próprios, não sendo transversal a importância dada à habitação nesta equação. Nem pode esta 
preocupação ser atribuída a toda uma classe, como uma entidade comum. Por vezes é mais 
importante a proximidade ao local de emprego e a capacidade de viver a baixo custo do que ter 
uma adequada casa de banho ou um quarto espaçoso. Em consequência, uma política que 
impõe transformações com o intuito de melhorar a qualidade de vida corre o risco de despender 
recursos a resolver um problema - o da habitação precária - que cria outro maior - o da 
segregação - tornando-se então não só ineficaz, como contraproducente. 
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Certo é, que politicas e consequentes intervenções que evitam desalojar os moradores de AUI 
procuram não contribuir negativamente para o problema da segregação sócio-espacial. No 
entanto não há garantias que, na desejada qualificação destas áreas, os seus moradores aí se 
mantenham usufruindo dessas condições, e não se dê o inevitável processo de ‘gentrificação’.  

Se bem que a gentrificação seja ‘o problema urbano do momento’, pode e deve ser encarado, na 
pior das hipóteses, como um mal menor quando comparado com o dos desalojamentos 
forçados. Embora ameace o caracter popular dos bairros e “expulse” a população original com 
menor poder de compra - para quem o investimento público se dirigia -, trata-se de um processo 
gradual de livre escolha e com possíveis ganhos para os proprietários.  

Outro aspecto a salientar respeita à discussão sobre o valor patrimonial e paisagístico das AUI. O 
crescimento pela informalidade teve um impacto muito significativo nestas cidades. Faz parte da 
sua identidade como fazem parte por exemplo os núcleos medievais da identidade de algumas 
cidades antigas. Claro está que Istambul não partilha o caracter jovem de São Paulo e Luanda. É 
natural que numa cidade com mais de 2000 anos este fenómeno não marque tanto a sua 
identidade, mas não deixa de fazer parte da sua história. 

Por esta razão, é importante o reconhecimento destas áreas (AUI) como património das cidades. 
Este reconhecimento propiciará o estudo académico das AUI no contexto do Património, levando 
ao estabelecimento do enquadramento e definições, o porquê, e o como, deste reconhecimento, 
ou seja, uma forma de criar um enquadramento de justificação.  

Neste contexto, as intervenções actuais nas AUI, principalmente as que implicam construção de 
novas habitações e equipamentos no local, devem levar em conta a unidade paisagística destas 
AUI e a necessidade de nelas se integrarem. Em relação a este aspecto, note-se por exemplo a 
falta de harmonia ou identidade nas várias intervenções ao longo dos anos em Heliopòlis, 
expressa na fotografia aérea (Fig. 6.3). Em oposição, os projectos das Fig. 6.4 e Fig. 6.5 sugerem 
alguns modos de conseguir a integração estética através da utilização de materiais semelhantes. 

 

Fig. 6.3 Sucessivas intervenções, e respectivos anos, na área de Heliópolis em São Paulo. 
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Fig. 6.4 Concursos de ideias, para intervenções nas favelas de São Paulo. Fonte: Barda & França, 2011. 

 

Fig. 6.5 Promorar- Jardim São Francisco, São Paulo. Fonte: SEHAB, 2008. 

 



CONCLUSÃO
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A presente dissertação anunciava como objectivo contribuir para revelar em que medida a 
relação entre as dinâmicas demográficas e económicas, e a definição e implementação de 
políticas de habitação ou de planeamento e gestão urbana, condicionou e tem condicionado as 
géneses e transformações das Áreas Urbanas Informais. O que se identificou sobre estes aspectos 
constituem, em si, conclusões deste trabalho que, em consequência, se enunciam aqui. 

Para tal, formulou-se um enquadramento teórico cujo foco foi, em primeiro lugar, a génese das 
AUI ou seja, os factores que motivam o surgimento destas áreas e como é que estas se 
caracterizam (pontos 2.1 a 2.4) e, em segundo lugar, as transformações, isto é, quais são as 
reacções do poder público, da academia e das agências de desenvolvimento, e como é que estas 
se materializam em ‘acção no terreno’ (ponto 2.5). 

Do enquadramento teórico prosseguiu-se para a análise de três casos de estudo o que permitiu, 
por um lado, a perspectiva mais detalhada de cada uma das realidades concretas, à luz das ideias 
desenvolvidas no enquadramento teórico. Por outro, fez-se o confronto entre os casos de estudo, 
no sentido de criar referências que auxiliam a análise crítica por comparação. 

Mais concretamente, procurou-se explicar a génese das AUI, observando em primeiro lugar as 
dinâmicas de crescimento de população urbana, que passou dos 7 mil milhões e vai continuar a 
aumentar. Este crescimento dar-se-á com maior intensidade nas cidades, sendo que já metade da 
população mundial é urbana e se prevê que em 2050 este valor passe a dois terços, com a maior 
parte deste crescimento a acontecer na Ásia e na África. 

Se esta transição rural-urbana for acompanhada por boas políticas de desenvolvimento 
económico pode trazer efeitos positivos e contribuir para reduzir mais rapidamente a pobreza a 
nível global. Aliás, como se pôde ver, há dados que sugerem uma correlação entre a 
percentagem de população urbana de um dado pais e o nível de desenvolvimento humano do 
mesmo. Por outro lado, este crescimento populacional repentino apresenta um factor de risco 
que se poderá materializar em problemas de carência habitacional e consequentes problemas de 
desenvolvimento da cidade.  

Não se pode afirmar que o crescimento populacional nas cidades tem como consequência 
directa estes problemas. Aliás pôde-se observar que as consequências negativas deste 
crescimento se revelam apenas na condição da presença de uma relação disfuncional entre o 
poder público, o sector privado e a população carenciada.  

Analisando esta relação sobressaiu a inexistência de um mercado imobiliário formal acessível a 
toda a população, devido a factores que se revelam quer do lado da procura, quer da oferta: o 
aumento das desigualdades, o fraco desenvolvimento económico, os baixos salários, a 
precariedade/informalidade laboral e a dificuldade no acesso ao crédito, por um lado, e a 
especulação imobiliária, o custo da construção, ou a dificuldade de operação no sector 
imobiliário, por outro, geram um desfasamento entre os preços de procura e os preços da oferta 
que impedem a existência de um mercado e a consequente providência formal de habitação por 
parte do sector privado. No terceiro vértice desta relação disfuncional, surge o poder público que 
falha tanto na sua função de regulador como de providenciador. O poder público pode falhar em 
assumir esta função, não só por questões de má governança (incapacidade técnica, incapacidade 
financeira, corrupção, clientelismo, etc.), mas também por questões de caracter ideológico na 
definição das prioridades e estratégias.  

Até este ponto nesta dissertação, foram estabelecidos os principais factores que levam à 
formação de AUI mas, mostrou-se que, apesar de assentarem o foco na perspectiva de um 
problema de habitação, esta questão é mais abrangente e se traduz num problema de 
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desenvolvimento urbano, em que a segregação espacial espelha a segregação social, e que isso 
não é apenas um sintoma mas um problema em si. Neste sentido, chegando então à conclusão 
que o problema da habitação é causa e efeito de um problema sócio-espacial, procurou-se 
argumentar no sentido que abordar o direito à habitação terá que ser entendido num contexto 
mais alargado do direito à cidade. 

Como referido, foram aqui abordadas as questões de fundo, que explicam a criação de AUI, 
cumprindo um dos objectivos: “que factores específicos ou transversais às realidades nacionais – 
motivam o surgimento destas áreas”.  

Outro objectivo relacionava-se com a sua definição e caracterização. Como se pôde ver as AUI 
são, num sentido mais lato, a manifestação física das alternativas encontradas por uma vasta 
população carenciada, confrontada com os constrangimentos antes descritos. No entanto, foi 
necessário explorar definições mais concretas que traduzam características existentes e que 
permitam - de uma forma que minimize a subjectividade- identificar e enumerar as AUI.  

Para tal, usou-se a definição operacional das Nações Unidas. Esta definição comporta cinco 
critérios: (1) o acesso inadequado a água potável; (2) o acesso inadequado a saneamento e outras 
infra-estruturas; (3) a pobre qualidade estrutural das habitações e a sua localização em áreas de 
risco; (4) a sobrelotação das unidades habitacionais; e por fim (5) a insegurança de posse. 

Usando esta definição operacional pôde-se identificar as dinâmicas a nível global e perceber, por 
exemplo, que o total de população que vive em AUI está a aumentar, apesar da diminuição em 
proporção da população urbana; e que as regiões onde existem mais moradores em AUI são a 
Africa Subsariana seguida do Sudueste Asiático que apresenta, apesar disso, um declínio mais 
acelerado. Usando o mesmo indicador e comparando os três países em estudo, observou-se que 
a Turquia tem a proporção de moradores urbanos em AUI mais reduzida - 11,9% - seguida do 
Brasil - 22,3% - e depois, de Angola, com 55,5%. 

Após estabelecer as definições de AUI e os factores que levam à sua génese procurou-se explorar, 
em correspondência com o terceiro e último objectivo, quais foram as respostas do poder 
público a este fenómeno e como mudaram ao longo do tempo os pressupostos em que 
assentavam, nomeadamente através da influência da academia e das agências internacionais de 
desenvolvimento, como o Banco Mundial e as Nações Unidas. 

Neste ponto propôs-se um sistema de categorização das intervenções em AUI, baseado no 
estudo de vários casos distribuídos pelo globo e ao longo do tempo, de onde se identificaram 
clusters diferenciados por características consideradas fundamentais. 

O sistema assenta principalmente em três aspectos: primeiro, numa distinção entre abordagens 
preventivas e interventivas, apesar do foco deste trabalho terem sido as abordagens 
interventivas. Em segundo lugar, distinguiram-se as acções conforme a forma como os residentes 
foram ou não desalojados, englobando várias nuances/combinações. O terceiro aspecto é sobre 
as componentes das intervenções ou seja, quais os bens e serviços urbanos providenciados ou 
melhorados. 

Com o Capítulo 2, foi assim criado um enquadramento teórico, à luz do qual foram analisados os 
três casos de estudo nos capítulos seguintes. Na descrição de cada um deles encontraram-se os 
elementos que permitiram uma análise comparada, que foi objecto do Capítulo 6.  

Esta análise centrou-se principalmente na aplicação do sistema de categorização aos casos 
estudados. Desta categorização destacaram-se dois grandes grupos relativamente aos tipos de 
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intervenção: 1) as novas centralidades e a acção da TOKI, em Luanda e Istambul, respectivamente 
e 2) a acção da Sehab, em São Paulo. 

A observação de que, tanto em Istambul como em Luanda, a atitude foi a de desalojar e deslocar 
a população sugere que a escolha dessa estratégia não depende tanto das condições técnicas e 
financeiras que garantam o seu sucesso - já que são muito distintas- mas dos pressupostos 
ideológicos e ambiente politico que motivam essa escolha.  

Numa primeira análise, poder-se-ia argumentar que os partidos no poder na Turquia (AKP) e 
Angola (MPLA) se situam em lados opostos do habitual espectro político (esquerda-direita) e 
teriam assim, pressupostos distintos. Mas essa análise além de simplista, estaria a ignorar um 
aspecto comum que é determinante: o regime político marcado pelo autoritarismo, e pela 
administração centralizada na figura do presidente. 

Ora é natural que um poder público forte na sua acção sobre a população em geral, mas fraco em 
resistir às influências dos interesses económicos (nacionais ou estrangeiros) tenha tendência para 
revelar atitudes que alimentam a segregação sócio-espacial e a erradicação de AUI. É necessária a 
situação oposta para conseguir criar e aplicar os instrumentos de planeamento que materializam 
os pressupostos de inclusão e justiça social (como são os exemplos brasileiros do IPTU, Outorga 
Onerosa, ZEIS, etc.) 

Por outro lado, a adequabilidade das estratégias de prevenção/intervenção em AUI dependem 
do contexto e das dinâmicas económicas e demográficas:  

Se a expectativa de crescimento de AUI for alta (por exemplo, se o crescimento populacional 
continuar elevado) então as estratégias devem colocar ênfase em combater as desigualdades 
(com politicas redistributivas?), ao mesmo tempo que se acomoda o crescimento das AUI através 
de um planeamento realista, que minimize os aspectos negativos da informalidade e facilite 
futuras intervenções e o melhoramento progressivo dessas áreas. 

Se por outro lado, a expectativa for de estabilização ou de redução dos factores que levam à 
formação de AUI, já faz mais sentido planear com enfase na transformação das AUI existentes ou 
até na sua erradicação, na condição de garantia dos direitos e liberdade de escolha dos seus 
moradores e da rejeição da segregação e discriminação, por parte do poder público. 

É verdade que sobre a relação das intervenções em AUI e os mecanismos de segregação social se 
sublinharam as vantagens da não relocalização da população. Não obstante, deve-se referir que 
não se trata aqui tanto de uma questão de encarar as estratégias de intervenção sem 
relocalização da população como as únicas soluções válidas, já que o balanço de prós e contras 
depende do contexto. Argumenta-se, sim, a favor da perspectiva de encarar as intervenções em 
AUI como uma oportunidade para o poder público contrariar a segregação sócio-espacial, e 
como um meio de garantir o direito fundamental da habitação, mas no contexto mais alargado 
de garantir o direito ao pleno usufruto da Cidade e à plena Cidadania 

Além de ter procurado corresponder aos objectivos enunciados, este trabalho ainda permitiu 
levantar algumas questões sobre o desenvolvimento futuro dos casos estudados e enunciar 
possíveis vias para um trabalho futuro. 

Sobre estas vias, julgou-se ser interessante estudar as AUI na perspectiva do seu valor patrimonial 
e paisagístico - como referido no Capitulo 6 – ou, por exemplo, alargar o teste de aplicabilidade 
do sistema de categorização proposto, para além dos três casos analisados. 
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Sobre o desenvolvimento futuro dos casos estudados, o acompanhamento dos eventos mais 
recentes denota um possível abrandamento das intervenções em São Paulo e Luanda que se 
devem naturalmente à queda dos preços do petróleo e do impacto que esse factor tem nas 
economias dos respectivos países. Este facto levanta a questão d a dependência das políticas de 
habitação num enquadramento de pujança financeira e crescimento económico que é tão volátil, 
o que levanta preocupações com a sustentabilidade dos programas. No Brasil os recentes 
desenvolvimentos políticos e económicos levantam dúvidas sobre a continuação e sucesso dos 
programas desenvolvidos. Não obstante, gerou-se capital técnico e humano, assim como 
ferramentas legais, que poderão garantir alguma resiliência. Em Angola parece haver uma 
alteração da abordagem no sentido certo (deixar de excluir e passar a realojar no local) mas resta 
saber se as intenções se materializaram com sucesso no terreno. A situação económica coloca 
grandes riscos para um desenvolvimento positivo desta situação. Na Turquia, que tem uma 
economia muito menos dependente do preço do petróleo, a situação económica é mais 
promissora. No entanto, o ambiente político presente, não “promete” nenhuma alteração na 
forma como lidam com as AUI existentes, que assenta num pressuposto de descriminação dos 
pobres/ilegais 

Numa nota final: a actividade mais comum do arquitecto como profissional, que consiste na 
resposta projectual a um programa, pode induzir a ideia de que a arquitectura como ciência se 
cinge a isso. Dessa perspectiva, o foco da presente dissertação não se encontraria dentro do 
campo da arquitectura, visto assentar principalmente em questões programáticas, em 
detrimento das projectuais. Considera-se porém que essa leitura do âmbito da arquitectura é 
incompleta e empobrecedora. Tornou-se claro no decorrer deste trabalho que o potencial 
transformador dos assentamentos informais e o impacto na qualidade de vida dos seus 
moradores recai com maior peso nas decisões programáticas do que nas decisões projectuais. 
Em boa verdade, as questões programáticas que se definem no seio da política e do urbanismo, 
também são arquitectura, no seu âmbito mais alargado. 
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