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A iniciativa “Territórios Informais: Direitos, Legitimidade e Cidadania” realiza-se entre 10 e
13 de Outubro de 2017, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa numa
organização conjunta com o Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto,
A edição do Porto (Maio 2017) analisou a relação entre intervenção pública formal e
informal à escala local. Numa lógica de complementariedade, a edição de Lisboa explora
as dinâmicas comunitárias de intervenção formal e informal, privilegiando iniciativas de
auto-organização com geometria variável em termos de âmbitos de intervenção, graus
de informalidade e objectivos funcionais distintos. Exploram-se, ao nível teórico,
metodológico e empírico, três cenários:
1.

Quando a intervenção informal visa preencher lacunas da intervenção pública

formal, ou seja, áreas em que o estado ainda não intervém ou deixou de intervir;
2.

Quando a intervenção informal visa complementar a intervenção pública formal

em articulação com o estado;
3.

Quando a intervenção informal visa promover alternativas à intervenção pública

formal, em desacordo/ conflito explícito ou implícito com as opções públicas de
intervenção.
A escola estrutura-se em torno de três temas - Habitação, Cultura, e Cidadania. Assumindo
que estes temas não cobrem a totalidade da manifestações informais dos movimentos
comunitários e organizações da sociedade civil em contexto urbano, entendemos que,
pela sua transversalidade e centralidade no debate contemporâneo sobre regeneração
e gestão urbana em contexto metropolitano, merecem um enfoque particular.
A habitação pois é o grande tema transversal na gestão urbana, fonte de uma dinâmica
de conflito latente entre cidade, cidadão e Estado, quer a partir da perspectiva dos
direitos, apoio e proteção social quer da gestão das dinâmicas económicas,
demográficas e espaciais de ocupação urbana.
A cultura pois tem vindo a ser reforçado o seu papel na dinamização socioeconómica
urbana, no marketing e reconfiguração de identidades territoriais – das comunidades
autóctones e das recém-chegadas, em particular no contexto dos processos de
regeneração urbana.
A cidadania - direitos civis, sociais e humanos, pois reside aqui a pedra basilar de uma
sociedade civil ativa e interventiva. É o mínimo denominador comum tantas vezes ausente
em contextos de coabitação de populações autóctones e migrantes, dinâmica
incontornável nas dinâmicas de evolução metropolitanas atuais.
Assim e em maior detalhe:

Habitação:
O recente debate sobre o lançamento de uma lei de bases da Habitação, de um novo
programa de realojamento, bem como a recente criação da Secretária de Estado para
Habitação, ilustram a forma como se potenciam, ao nível das respostas formais do Estado,
mudanças estruturais que podem, potencialmente, vir a alterar a intervenção pública
neste sector fundamental, a nível nacional.
Neste módulo visamos, numa lógica de complementaridade, ilustrar as dinâmicas da
sociedade civil procurando centrar o debate na forma como as mesmas se poderão
articular com, inspirar, ou obstaculizar a reforma que agora se inicia ao nível da
intervenção pública em matéria de habitação. Para tal o painel de convidados inclui
organizações que se dedicam à intervenção direta na recuperação de unidades
habitacionais degradadas, ativistas que alertam para os riscos dos processo de
gentrificação, especulação imobiliária e exclusão social, ativistas que testemunham a
evolução de territórios urbanos de génese ilegal e das comunidades que neles habitam,
assim como testemunhos de quem investiga estes temas e de quem orienta a resposta
pública aos mesmos.
Cultura:
As iniciativas comunitárias de índole cultural tem ganho crescente visibilidade mediática e
subsequente integração na dinamização socioeconómica urbana assim como no
marketing e reconfiguração de identidades territoriais em particular no contexto dos
processos de regeneração urbana. Nesta sessão agregamos experiências muito distintas,
quer ao nível do tipo de território em que se situam quer da escala, amplitude do seu
impacto, estágio de percurso evolutivo e graus de informalidade na sua concepção e
atual funcionamento.
Cidadania:
A ação informal, de origem comunitária, complementa e substitui o estado no assegurar
dos direitos civis, sociais e humanos dos seus cidadãos. Esta é uma conclusão que
procuramos ilustrar com exemplos pragmáticos ao nível do apoio social e jurídico
fundamental para a integração plena do cidadão mais fragilizado na comunidade em
que se insere. Cumulativamente, exploramos uma dimensão adicional do exercício da
cidadania, a do ativismo e mobilização política, neste caso concreto em torno da questão
da habitação e especulação imobiliária.
Visita Guiada

Marvila está ao centro de uma dinâmica de curto/médio prazo de regeneração urbana
que irá transformar de forma estrutural a frente ribeirinha entre Santa Apolónia e o Parque
das Nações. No fundo fecha-se o “gap” entre as intervenções oriundas de Oeste que
terminaram em Santa Apolónia, e as oriundas de Este que terminaram no Braço de Prata.
Esta visita guiada tem dois objectivos. Por um lado ilustrar as dinâmicas de transformação
que tem lugar de momento em Marvila, e por outro sublinhar os paradoxos dessas mesmas
dinâmicas, e a forma como estes podem significar a repetição acrítica de outros processos
de gentrificação de que Lisboa foi palco desde os anos 90.
A visita guiada terminará na Biblioteca de Marvila, equipamento icónico da intervenção
camarária nesta freguesia. Aqui decorrerá um debate entre investigadores e técnicos
camarários que trabalham especificamente sobre este território, debate este centrado na
questão da gestão/equilíbrio entre a comunidade pré-existente e a visão de
desenvolvimento futuro que começa agora a materializar-se a ritmo perceptível.

Oradores convidados
Associação Acesso Cultura, Associação APURO*, Ana Rita Alves (CES Uni.Coimbra), EAPN
European Anti-Poverty Network (CLC Conselho Local de Cidadãos), Helena Roseta, João
Afonso (Câmara de Municipal de Lisboa), João Ferrão (ICS – ULisboa), Jorge Malheiros
(IGOT - ULisboa), José Manuel Henriques* (ISCTE - IUL), Associação Justachange,
Associação Locals, Madalena Vitorino, Nuno Pinto (ILGA), Associação RDA 69, Ricardo
Veludo (Câmara de Municipal de Lisboa), Rita Silva (Habita - Lisboa), Associação Renovar
a Mouraria*, Ricardo Carneiro (Câmara Municipal de Almada), Rui Marques GovInt – Fórum
para a Governação Integrada, Associação Saber Compreender. (*a confirmar)
Organização
João Mourato (ICS-ULisboa), Roberto Falanga (ICS-ULisboa)

Moderações
Ana S. Fernandes (CEAU-FAUP) Bruno Moreira (CEAU-FAUP) Chiara Pussetti (ICS – ULisboa)
Helena Amaro (CEAU-FAUP), João Mourato (ICS-ULisboa), Marco Allegra (ICS-ULisboa),
Marta Martins (CEAU-FAUP), Nuno Travasso (CEAU-FAUP) e Roberto Falanga (ICS-ULisboa).

PROGRAMA
10 OUTUBRO
14.30 - 15.30: ABERTURA

Roberto Falanga (ICS-ULisboa), João Mourato (ICS-ULisboa), Ana
Silva Fernandes (CEAU-FAUP),

INTRODUÇÃO João Ferrão (ICS- ULisboa)
15.30 – 18:30 : CIDADANIA
Enquadramento e moderação: Ana Silva Fernandes (CEAU-FAUP)


EAPN European Anti-Poverty Network (CLC Conselho Local de Cidadãos)



Associação Saber Compreender



Associação Renovar a Mouraria*



José Manuel Henriques* (ISCTE - IUL)

11 OUTUBRO
9.30 - 12.30 : HABITAÇÃO
Enquadramento e moderação: Marco Allegra (ICS - ULisboa)


Associação Justachange



Associação Locals



Ricardo Veludo (Câmara Municipal de Lisboa)

ALMOÇO INFORMAL
14.30 - 17.30 : HABITAÇÃO II
Enquadramento e moderação: Nuno Travasso (CEAU-FAUP)


Jorge Malheiros (IGOT - ULisboa)



Rita Silva (Habita - Lisboa)



Ricardo Carneiro (Câmara Municipal de Almada)

17.30 - 19.00 Documentário: Citizen Jane: Battle for the City, 2016
Enquadramento João Mourato (ICS - ULisboa)

12 OUTUBRO
9.30 - 13.00 CULTURA
Enquadramento e moderação: Marta Martins (CEAU-FAUP)


Associação Acesso Cultura



Associação APURO*



Associação RDA 69

ALMOÇO INFORMAL
14.30 - 17.30: VISITA GUIADA: MARVILA
Enquadramento e moderação: Chiara Pussetti (ICS - ULisboa) João Mourato (ICS-ULisboa)

13 OUTUBRO
9.30 - 13.00 CIDADANIA II
Enquadramento e moderação: Helena Amaro(CEAU-FAUP) Roberto Falanga(ICS-ULisboa)


Ana Rita Alves (CES Uni.Coimbra)



Nuno Pinto (ILGA),



João Afonso (Câmara Municipal de Lisboa)

ALMOÇO INFORMAL
14.30 - 17.30 : ENCERRAMENTO
Síntese e Moderação: João Mourato (ICS-ULisboa) Roberto Falanga (ICS-ULisboa)
Comentários Finais por:


Helena Roseta



Madalena Vitorino



Rui Marques

LOCAL
O curso realiza-se no edifício do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Av. Professor Anibal Bettencourt, 9 / 1600-189 Lisboa
http://www.ics.ulisboa.pt

COMO CHEGAR:
DE COMBOIO
Estação de Entrecampos
Rede CP
DE AUTOCARRO
Do centro da cidade:
207 | 736 – Entrecampos
Do aeroporto:
744 | 783– Entrecampos
AEROBUS – Entrecampos
Rede Carris de Lisboa
DE METRO
Estação de Entrecampos
(linha amarela)
Rede Metro de Lisboa
DE AUTOMÓVEL
Via Entrecampos:
Campo Grande – Av. Prof. Aníbal Bettencourt
Via Cidade Universitária:
Av. Prof. Gama Pinto – Rua Branca Edmée Marques
ESTACIONAMENTO
Parque Público da Cidade Universitária (acesso via Cidade Universitária - Rua Prof. António Flores)

Inscrições: LINK

