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Resumo 
  
Esta comunicação tem, como objecto de estudo, duas iniciativas desenvolvidas pelo 
Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Lisboa: o 
Programa Local de Habitação (PLH) e o Programa de Acção e Estratégia BIP/ZIP - 
Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária; pretendendo-se analisar estes instrumentos 
de planeamento municipal, assim como testar a operatividade dos variados processos 
participativos que foram usados enquanto meios de apoio à decisão em matéria de 
planeamento de políticas de habitação à escala municipal. 
Os Programas Locais de Habitação (PLH) são instrumentos de planeamento — 
previstos no Plano Estratégico de Habitação 2008/2013 (PEH 2008/2013), da 
responsabilidade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) — cujo 
objectivo é o de definirem localmente uma visão estratégica das intervenções nas 
áreas da habitação. Inspirada por estas orientações, a Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) e a Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovariam, em 2008, uma proposta 
de metodologia para a elaboração de um Programa Local de Habitação (PLH) para 
Lisboa, tendo como âmbito territorial o Município de Lisboa e com vista a ser 
elaborado a partir dos saberes e conhecimentos existentes nos serviços municipais, 
completados com a informação proveniente de um processo participativo.  
Entre as medidas "nascidas" do PLH e desenvolvidas pelo Pelouro da Habitação e 
Desenvolvimento Social salienta-se, no âmbito do desafio da participação dos 
cidadãos, o Programa BIP/ZIP - Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária. Cujas 
iniciativas assentaram, numa primeira fase, numa metodologia de identificação dos 
territórios com carências socioeconómicos, urbanísticos e ambientais, que contou com 
um nível de participação local que extravasou a “mera divulgação dos documentos 
sobre consulta”. Como resultado, foi possível cartografar a “mancha” de carências da 
cidade, denominada de fractura sócio-territorial, De seguida, apoiado por um processo 
de participação local, foram identificados e delimitados 67 territórios BIP/ZIP, que 
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contaram com um diagnóstico tipológico e individual. A implementação desta nova 
estratégia Municipal é garantida através de dois níveis de intervenção: as operações 
de regeneração urbana, conduzidas pelos Gabinetes de Apoio Local aos Bairros de 
Intervenção Prioritária (GABIP) e um programa de activação de Parcerias Locais em 
BIP/ZIP. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Processos participativos; Planeamento Municipal; Políticas de 
Habitação; Lisboa. 
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Resumo 
  
A apresentação irá abordar o papel da participação no contexto da Democracia 
contemporânea. Mais concretamente, procuraremos aferir quais os factores causais 
que propiciam/obstam à participação cívica e quais são as consequências desta 
participação para a qualidade democrática das políticas públicas. Será considerada a 
área específica da habitação social, emblemática pelos exemplos de intensidade/ 
ausência de participação que os programas de habitação social implementados em 
Portugal oferecem.  
Assim, será analisada a participação dos moradores nas políticas de habitação social 
no Portugal contemporâneo, na tentativa de determinar em que condições este 
fenómeno ocorre e quais as suas consequências para a qualidade do exercício 
democrático. A qualidade democrática será entendida enquanto sucesso integrador 
das políticas de habitação social, medido em termos dos efeitos produzidos nas 
condições materiais de existência dos moradores abrangidos (melhoria ou não das 
suas condições de habitabilidade e de acessibilidade a bens e serviços), no seu nível 
de satisfação relativamente à execução dos programas (se consideram que tiveram 
um impacto positivo/negativo na sua vida e qual a sua intensidade), e na percepção, 
por parte dos responsáveis políticos, técnicos e comunidades afectadas, quanto aos 
seus resultados (se consideram que facilitaram ou não a inclusão social e a 
capacitação das populações realojadas).  
Considerando a fase embrionária em que a investigação se encontra, a apresentação 
irá focar um estudo preliminar de caso efectuado no Bairro Santo António, em 
Camarate, o qual constitui uma unidade de análise interessante na medida em que foi 
abrangido por dois programas de habitação social contrastantes, em termos de 
participação: o SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) e o PER (Programa 
Especial de Realojamento). Um surgido no contexto do PREC, o outro na seio da 
Democracia consolidada dos anos 90, um com uma forte componente participativa, o 
outro eminentemente centralizado. Com um desfasamento de cerca de 20 anos, 
ambos são implementados num mesmo território, abrangendo um conjunto 
populacional restrito, pelo que propiciam uma análise comparativa com um potencial 
explicativo importante.  
O Bairro Santo António, tal como parte considerável da freguesia de Camarate, 
reflecte os desafios que se colocam a populações com uma solvência limitada, que 
não lhes permite aceder ao mercado de habitação. O trabalho de terreno 
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desenvolvido, o qual enriqueceu a análise documental com observação participante, 
aplicação de questionários aos moradores do bairro e realização de entrevistas com 
informantes privilegiados, permitiu determinar o percurso evolutivo do Bairro Santo 
António, traçar as principais características e necessidades da sua população 
residente, e identificar as suas principais dinâmicas participativas e contingências 
habitacionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Participação; movimentos de moradores; programas de 
habitação social; SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local); PER (Programa 
Especial de Realojamento). 
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Resumo 
  
O Paper aborda o papel da participação das populações em intervenções de 
arquitectura em zonas urbanas carenciadas. Sugerimos a comparação de 
intervenções actuais de arquitectura com exemplos pertinentes do passado. 
Segundo o sociólogo Raúl da Silva Pereira “Desde o tempo do Estado Novo até ao 25 
de Abril, e do 25 de Abril em diante houve sempre a noção de que devia haver uma 
política de habitação boa ou má, mas hoje parece que não há política de habitação 
nenhuma. O FFH fez coisas importantes, com muita construção, alguma de qualidade 
excelente, e uma das coisas bem feitas foi o SAAL.” [1] 
No Paper focaremos dois bairros dos anos 1970 muito diversos entre si, a PRODAC 
em Lisboa, e a Meia Praia em Lagos, com a característica comum da participação das 
populações nas várias fases que culminaram com a construção das novas habitações. 
Criada em 1968 a associação PROCAD criada pela Caritas e uma organização 
católica foi responsável pela substituição de bairros de barracas por cerca de 1.100 
casas novas no Vale Fundão em Marvila, Lisboa. Com o apoio de Câmara e 
empréstimos do estado, as obras realizaram-se com a participação das populações 
utilizando a auto-construção. 
O SAAL, que foi concebido para apoiar nova construção ou reabilitação de habitações 
degradadas no curto período de 1974-75, teve como população alvo os que viviam em 
bairros de barracas ou outros de precária qualidade. Na operação SAAL da Meia Praia 
foram as famílias de pescadores que organizadas de modo comunitário auto-
construiram um novo bairro. Os terrenos foram cedidos pela Câmara e o FFH/ SAAL 
financiou a construção. 
Desde os anos oitenta que a ausência de políticas sociais na área da habitação é o 
outro lado da moeda das políticas de excessivo crédito à compra de habitação ao 
longo de décadas, mantendo-se a estagnação do mercado. No Portugal de hoje os 
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bairros pobres de barracas continuam a existir, assim como outros tipos de 
precariedade urbana, a necessitar de soluções urgentes.  
Reivindicando novos papéis para a arquitectura, algumas experiências actuais 
promovidas por equipas integrando arquitectos, demonstram ser possível inovar e 
diversificar com a participação das populações. Num contexto em que as políticas neo-
liberais em relação à habitação estão completamente esgotadas e pouco preocupadas 
com os mais desfavorecidos, que papel podem ter as intervenções de arquitectura 
participativa? 
 
PALAVRAS-CHAVE: urbano, pobreza, participação, auto-construção. 
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Abstract 

 
‘The more individuals participate, the better 
able they become to do so’ (Pateman, 1979:25)  

 
Lack of awareness and institutional capabilities in local administration is a limitation to 
implement sustainable development policies, plans and strategies. At the same time, 
bottom-up people’s participation is not in-line with changes to be made, making 
necessary adaptations even more difficult. In this paper, we will show how important it 
is to institutionalize new capabilities in local administration and how lack of people’s 
participation becomes a very important constrain to effective change, making the 
creation of ‘inclusive mechanisms of participation’ in local administration a relevant 
public policy. The idea of ‘participation as a common good’ is proposed as an argument 
to support state investment in people’s participation. Empirical research about 
challenges of transition to sustainability in Portuguese local administration along with 
the sustainable mobility research-action ‘Walking to School Project’ is used to show 
how lack of people’s participation is a limitation to the implementation of top-down 
policy, strategies and plans. Investment in new mechanisms of participation in local 
administration is proposed as a good public policy. New lines of research and 
conclusions are drawn, supporting the relevance of public policies to foster more 
participatory states.  
 
Key words: Participation; transition to sustainability; institutional capabilities; local 
administration; public policies. 
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