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Nota de abertura

Constituindo a Habitação um direito fundamental dos cidadãos,
nela se deposita um importante desafio na renovação das cidades, nas dimensões da sustentabilidade social, económica
e ambiental, assumindo-se como um inequívoco fator de coesão territorial e social. A problemática da Habitação é complexa, multifacetada, e só terá resolução se for mobilizado um
conjunto alargado de instrumentos e iniciativas, de forma objetiva e pragmática.
A recente aprovação do novo Plano Diretor Municipal levou à adoção de novos paradigmas de desenvolvimento urbanístico e dotou o Município de um conjunto de novos instrumentos que permitirão enfrentar, com redobrada confiança, os
desafios que hoje se colocam às cidades, nomeadamente, na
resposta à Habitação e à Reabilitação Urbana, que são uma
prioridade no Porto. Se anteriormente estas áreas mereciam
mais relevância no centro da Cidade, hoje é aceite de forma
generalizada que devem ser alargadas, de modo mais integrado, às Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas na Zona
Oriental da Cidade, com base em políticas de qualificação de
todo o território municipal, nas suas múltiplas vertentes: reabilitação, regeneração social e nova construção. Com efeito,
é neste enquadramento, de reabilitação urbana entendida de
modo amplo e abrangente, que potencia a qualificação espacial e social da cidade, que continua a ser fundamental olhar
com particular atenção para o território menos desenvolvido,
mais fragmentado, no qual residem portuenses, também eles
com mais fragilidades, nomeadamente no que diz respeito à
sua habitação.
Assim, o Município do Porto, consciente do seu determinante papel na transformação da Cidade tem vindo a promover soluções habitacionais, no âmbito da Nova Geração de
Políticas de Habitação destinadas a garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, e criar as condições para que,
tanto a reabilitação do edificado, como a regeneração urbana,
constituam formas de intervenção predominantes.
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Neste contexto, o executivo municipal definiu, desde cedo,
como um dos seus eixos de intervenção prioritários, a reabilitação das “Ilhas” do Porto, com grande predominância na
Zona Oriental da Cidade. As denominadas Ilhas do Porto têm
grande expressão no parque habitacional da cidade, pois nelas ainda reside uma parte importante da sua população. São
construções precárias que tendo a sua origem ainda no séc.
XIX, perduraram até aos dias de hoje. Constituem núcleos
degradados, caraterizados por elevado nível de insalubridade, colocando relevantes desafios para a sua reabilitação. O
diagnóstico recentemente feito demonstra que as mesmas
vêm sendo negligenciadas como tema urbanístico, não tendo
havido capacidade ao longo do tempo para enfrentar e resolver as suas carências.
É tempo de fazer a diferença!
Por isso, foi feita a sua inscrição na agenda política desenvolvida em múltiplas frentes, quer reclamando junto do
Governo o necessário acompanhamento legislativo e financeiro, quer com o desenvolvimento, por parte do Município,
de trabalhos específicos que, conjugadamente, são condição
necessária para alavancar a desejada reabilitação das “ilhas”.
Nos últimos anos, têm-se sucedido diversas iniciativas promovidas pelo Município, que têm vindo a alicerçar uma atuação
planeada, consistente e estruturada e que, em articulação com
os diversos diplomas governamentais e medidas de financiamento, nomeadamente o 1.º Direito (e mais recentemente o
Plano de Recuperação e Resiliência - PRR) vêm agora permitir a implementação efetiva da reabilitação das “ilhas”, possibilitando a transformação espacial e social do território, dando
resposta às famílias que vivem em situação de grave carência
habitacional.
Na senda desta visão ampla sobre os problemas da habitação, mas com um olhar incisivo sobre as ilhas do Porto,
iniciou-se no final de 2020, um ambicioso trabalho de levantamento da realidade espacial, social e construtiva do território,
centrado numa área piloto: a Unidade de Intervenção da Lomba, na Freguesia do Bonfim, com vista a poder operacionalizar intervenções efetivas neste tecido habitacional, de modo a
integrá-lo na malha urbana envolvente. Este trabalho permitiu
identificar um conjunto de ilhas contíguas nessa zona, com o
objetivo de serem reabilitadas com vista a criar melhores condições de habitabilidade para os seus residentes, e que constituirá uma alavanca para o futuro desenvolvimento da zona
oriental, e servirá como exemplo para futuras intervenções nas
demais ilhas da cidade.

A publicação que agora se materializa resultante da atividade III.7. do Programa Estratégico “As Ilhas do Porto”:
Estratégias específicas para a regeneração habitacional das
“Ilhas do Porto”, financiada pelo Portugal 2020, e conduzida
pela Porto Vivo, SRU, evidencia o conhecimento da realidade, propõe modelos de intervenção arquitetónica e social, o
respetivo enquadramento nas medidas de financiamento em
vigor, de forma a que se consigam oferecer soluções de reabilitação efetivas para as ilhas do Porto. “ILHAS DO PORTO:
REABILITAR PARA INCLUIR” sistematiza e orienta as possibilidades de intervenção ao nível do edificado, considerando
todas as dinâmicas envolventes, e abre portas reais e concretas para a reabilitação das ilhas, constituindo-se como um
instrumento de trabalho sólido para o efeito. Em suma, cumpre com os princípios necessários para desejada reabilitação
deste tecido habitacional tão característico do Porto, nomeadamente ao propor a atuação ao nível das condições dignas
de habitabilidade, contribuindo nessa medida, para melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento
inclusivo da cidade.
Pedro Baganha
Vereador do Pelouro do Urbanismo e Espaço Público
e Pelouro da Habitação
Presidente do Conselho de Administração da Porto Vivo, SRU
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Reconhecer
o problema

Enquadramento histórico

1.1.

“Ilhas” na cidade do Porto.
[Equipa AIIA]

1.1.1. O que são as “ilhas” do Porto?
As “ilhas” são a tipologia habitacional com que, no Porto, se
tentou dar uma resposta – em grande escala, mas pouco qualificada – às grandes massas de trabalhadores que chegavam
à cidade atraídas pela revolução industrial. Na sua origem, estas pequenas habitações tinham apenas cerca de 20 m2, não
dispunham de casa de banho privativa e possuíam uma única
fachada, ocupada por uma sala que, com apenas uma janela, servia para ventilar e iluminar todos os restantes espaços.
Localizadas no interior do quarteirão e profundamente sobrelotadas, as “ilhas” tornaram-se, rapidamente, um problema de
saúde pública. As epidemias, mas também os preconceitos,
caíram sobre os seus moradores, tornando-os simultaneamente alvo da doença e do estigma. Com o passar do tempo, esta
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1 Jorge, R. (1899).
“Demographia e
Hygiene da Cidade
do Porto: Clima,
População, Mortalidade."
Repartição de Saúde
e Hygiene da Câmara
Municipal do Porto,
Porto.
2 Inquérito realizado
pela Câmara Municipal
do Porto em 1939,
sob o mandato de
Mendes Correia
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forma de alojamento provisória acabou por transformar-se em
definitiva e, apesar das constantes tentativas de melhoria, tanto
a falta de planeamento e a fraca qualidade construtiva como os
escassos recursos de proprietários e inquilinos, contribuíram
para perpetuar a precariedade física e social destes núcleos.
Apesar da continuidade de algumas das caraterísticas das
“ilhas”, a sua expressão, significado e função têm mudado significativamente. Até à primeira metade do século XX, o peso
das “ilhas” era verdadeiramente significativo numa cidade em
clara expansão (1.048 “ilhas”, com cerca de 50.00 habitantes,
no início do século XX, correspondiam a 29% da população
do Porto1; em 1939, 1.153 “ilhas”, com cerca de 45.243 habitantes, faziam esta percentagem baixar para 17% do total 2).

Reconhecer o Problema

1.1.

“Planta da Rua de São Vítor, Rua de São Dionísio e Rua da Senhora das Dores, com a localização de ilhas”.
Primeira metade séc. XX.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]
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Reconhecer o Problema

1.1.

Vista interior das casas de “ilha”. Rua de São Victor 172.
[Bernardo Amaral – Arquitetura e Urbanismo]

Na viragem para o século XXI, o contexto era diferente, com
uma cidade em declínio demográfico (perdeu aproximadamente 27% da sua população entre 1981 e 2021) e uma redução,
tanto do número de “ilhas” (957), como de pessoas nelas residentes (10.370, aproximadamente 5% da população da cidade). A fotografia atual aponta para um número elevado de
“ilhas” ocupadas (89.6%), mas expressivamente reduzido de
casas de “ilha” habitadas (56.9%). A tendência para a degradação é clara: o estado de conservação é “mau” ou “em ruína”
em 70% das casas desabitadas, e “bom” para apenas 8% das
ocupadas 3.
Ao longo da sua história, as tentativas de resolução dos
problemas existentes nestes territórios oscilaram entre dois
extremos –a erradicação das “ilhas” ou a sua reabilitação –
sem que nenhuma destas opções chegasse ao resultado pretendido. Na atualidade, o posicionamento do poder público,
dos especialistas e cidadãos parece ter estabilizado à volta
de uma posição intermédia: a erradicação dos problemas estruturantes deste vasto parque habitacional, fugindo de qualquer tentativa de romantização do urbanismo da pobreza, e a
valorização dos aspetos positivos destes núcleos, de forma
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3 Breda, I.;
Conceição, P. (2015).
"Ilhas" do Porto.
Levantamento e
Caraterização.
Câmara Municipal
do Porto, Porto.

Recriação da tipologia
clássica de casa de “ilha”.
[Equipa AIIA]
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Reconhecer o Problema

1.1.

Demolição de “ilha” na rua do Paraíso. Década de 1960.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]

a diminuir a distância entre o habitat precário dos moradores
com menos recursos e as condições de vida da maioria da
população. O cumprimento destes objetivos apresenta grandes dificuldades do ponto de vista técnico, tanto a nível físico
como social, o que torna necessário perceber as razões pelas
quais as “ilhas” ganharam expressão e mantiveram a sua função ao longo do tempo, os instrumentos mobilizados e o fraco
impacto que tiveram.

“Ilha” da Belavista, reabilitada pelo Município do Porto.
[Município do Porto. Foto: Miguel Nogueira.]

1.1.2. O que leva à perpetuação do problema?
Ainda que as “ilhas” continuem a ser a casa das populações
tendencialmente com menos recursos, concentrando a precariedade física e social no mesmo território, parece haver hoje
margem para a mudança. A baixa taxa de ocupação das “ilhas”,
bem como a sua localização em zonas centrais ou próximas de
transportes públicos, têm a potencialidade de tornar um possível processo de reabilitação num projeto de inclusão social.
Paradoxalmente, para viabilizar esta transformação, interessa
perceber quais as razões que, até agora, impediram esta mudança. Que fatores contribuíram para que, a cada momento
histórico, assistíssemos à perpetuação da precariedade nas
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Reconhecer o Problema

1.1.

lha da Rua de S.Vitor nº158, 1941.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]

“ilhas” e não à resolução do problema físico e social que representam? Porquê, em vez da emergência das suas caraterísticas positivas, assistimos tendencialmente ao enaltecer
constante das suas vulnerabilidades? A análise das várias
abordagens às “ilhas” ao longo do tempo pode ser uma ferramenta útil para identificar os instrumentos e intervenientes
certos para a qualificação destes territórios.
Este estudo pode realizar-se a partir de uma análise temporal apoiada em apenas quatro marcos. O primeiro coincide
com o surgimento das “ilhas” e serve, tanto para perceber o
seu papel na entrada e permanência na cidade das populações mais carenciadas como para ilustrar a importância que
o quadro institucional então vigente teve na proliferação desta
tipologia habitacional. Em relação à primeira questão, é ilustrativo verificar que, entre 1864 e 1900, a população do Porto
praticamente duplicou, passando de 90.391 para 167.955
habitantes e que, nesse mesmo período, as “ilhas” representaram 63% do volume total de construção. Em relação à segunda questão, convém referir que a expansão das “ilhas” não se
explica só pela falta de alojamento na cidade, como também
pela permissividade do poder público. Em 1869, a Câmara
Municipal do Porto apenas podia exigir o licenciamento dos
edifícios de frente de rua e, a partir de 1889, dos que se encontravam até cinco metros no interior do quarteirão 4.

ILHAS DO PORTO

Ilha da Carpinteira, 1941. Demolição de uma em cada três casas no âmbito da Campanha de Salubrização.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]

O segundo marco histórico relaciona-se com o auge dos
problemas associados à falta de condições de habitabilidade
nas “ilhas” e revela a importância da natureza da abordagem
técnica adotada à sua resolução. Desde o seu surgimento,
estes núcleos estiveram sempre associados a um problema de saúde pública, devido ao impacto de acontecimentos
como o surto de peste bubónica de 1899. Assim, a discussão técnica à volta das “ilhas” foi dominada, desde o início,
por abordagens higienistas, daí as primeiras linhas de ação
municipal, como a “Campanha de salubrização das ‘ilhas’” levada a cabo entre 1940 e 1943, proporem a demolição de
uma em cada três casas de ilha, por forma a reduzir a densidade e viabilizar a existência de duas fachadas ventiladas por
casa. Na mesma linha, identificamos o “Plano de salubrização
das ‘ilhas’ do Porto”, de finais da década de 1950, destinado
à sua erradicação, sob prévio realojamento das suas populações em blocos de habitação coletiva construídos pelo Município na longínqua periferia.

4 Teixeira, M. (1985).
"Do entendimento
da cidade à intervenção
urbana. O caso das ilhas
da cidade do Porto".
Sociedade e Território,
nº 2, p. 78.
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Reconhecer o Problema

1.1.

Peste Bubónica desinfestação, 1899.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]
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Reconhecer o Problema

1.1.

Bairro de São Victor, arq. Álvaro Siza Vieira. Reabilitação de uma antiga zona de “ilhas” no âmbito do programa SAAL.
[Arquivo Alexandre Alves Costa]

As “ilhas” da Lomba, na atualidade.
[Cassiano Ferraz]

Esta realidade, parcialmente materializada a partir do
“Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto” (que conduziu à construção, em localizações quase sempre periféricas,
de 6072 fogos em 13 bairros camarários entre 1957-1967),
foi radicalmente contestada pelo terceiro período em estudo, correspondente ao processo SAAL – Serviço de Apoio
Ambulatório Local –, vigente entre 1974 e 1976. Este marco
identifica um momento pioneiro de valorização cultural e patrimonial, tanto das “ilhas” como dos seus residentes, com propostas vocacionadas para a reabilitação destes espaços e (ou)
a permanência das classes operárias em novas edificações em
localizações centrais. Simultaneamente, é ilustrativo da importância da intervenção do poder público. O processo, que foi
apenas viável pela alocação de financiamento, via estado central, às brigadas técnicas que prestaram apoio aos residentes
na qualificação do seu habitat, revelou ser extremamente frágil
por se ter materializado a partir de um vazio estatal e sem um
enquadramento institucional estável, o que conduziu ao fim
abrupto do SAAL sem que se tivesse conseguido reabilitar
uma única “ilha”.
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Com o fim do processo SAAL, e até 2013, assistimos a
um quarto período, no qual a reabilitação das “ilhas” não está
presente nas intervenções estatais, nem municipais, e onde
o debate técnico à volta desta matéria pode ser considerado
residual. As intervenções nestes territórios passaram pela sua
erradicação, concretamente por duas vias: diretamente, a partir da demolição das “ilhas” municipais; indiretamente, a partir
das disposições do Plano Diretor Municipal (PDM), que tinha
como objetivo a libertação do interior dos quarteirões. Todo
este contexto acabou por criar uma situação de impasse. As
perspetivas de reabilitação eram difíceis de operacionalizar,
quer pela falta de enquadramento no PDM, quer pela impossibilidade de financiar as profundas obras necessárias com as
baixas rendas que os moradores conseguem pagar. Simultaneamente, a erradicação das “ilhas” esbarrava em obstáculos
impossíveis de contornar, tanto do lado dos proprietários (que
não encontram incentivos para a demolição), como dos residentes (que não encontram uma alternativa habitacional condigna na cidade).
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Reconhecer o Problema

1.1.

As “ilhas” da Lomba, na atualidade.
[Cassiano Ferraz]

ILHAS DO PORTO

26 — 27

Reconhecer o Problema

Contexto atual

1.2.

A dimensão de projetos como o Plano de Melhoramentos e a
capacidade de mudança de paradigma de intervenções, como
o processo SAAL, ajudam-nos a perceber a magnitude dos
recursos que é necessário mobilizar para viabilizar processos
de transformação física e social. Em simultâneo, alinhamentos
tão divergentes como construir blocos de habitação coletiva
na periferia, ou realizar operações mais cirúrgicas nas localizações centrais, evidenciam o impacto radicalmente oposto
que podem ter lentes de leitura antagónicas para o mesmo
problema. Em qualquer caso, parece claro que uma abordagem realista à reabilitação das “ilhas” deverá assentar em dois
pilares: no envolvimento do poder público enquanto catalisador da ação de todos os envolvidos; e no recurso a uma abordagem técnica acessível aos seus destinatários e capaz de
responder a todas as variáveis em jogo. Para perceber quais
serão os mecanismos a acionar, será necessário proceder a
uma análise que coloque as pessoas e o edificado no contexto
social, económico e institucional existente.

Localização das “ilhas” do Porto em relação com o edificado de 1892.
[Equipa AIIA]

1.2.1 Que forma têm hoje as velhas condicionantes?
O ano de 2020, com a eclosão da pandemia de COVID-19,
evidenciou três factos úteis para traduzir as linhas de ação referidas para propostas de leitura e intervenção nas “ilhas” nos
dias de hoje. O primeiro revelou que a adversidade, quando
se manifesta, tem um impacto diferente nos diversos grupos
sociais; o segundo que, em momentos desfavoráveis, o poder
público assume a segurança do tecido social e económico; o
terceiro que as medidas lançadas pelo Estado nem sempre são
igualmente acessíveis para todos. O caso das “ilhas” ilustra a
convergência de vários fatores de desigualdade (fracas condições de habitabilidade, estado de saúde frágil, precariedade
laboral, entre outros), que conduz a situações onde os riscos
potenciais se tornam, com mais facilidade, em problemas consumados. A fraca adesão às respostas disponibilizadas pelo
Estado por parte das populações que mais delas precisam5
ilustra até que ponto é necessário criar uma ligação mais forte
e direta entre as políticas públicas e os seus destinatários.
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5 Serve de exemplo o
programa de “Proteção
do Arrendamento
Habitacional”, um apoio
financeiro a conceder
pelo IHRU por via de
empréstimo sem juros,
destinado a combater
a pobreza causada
pelo impacto adverso
da pandemia, e cuja
execução financeira
atingiu apenas 19%
do seu orçamento.
Fonte: “Reação ao
impacto adverso da
pandemia no setor da
habitação. Relatório de
auditoria 13/2021.
2.ª secção”. Tribunal
de Contas.

Localização dos bairros construídos no âmbito do “Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto”
em relação com o edificado da década de 1960.
[Equipa AIIA]

Localização das intervenções ao abrigo do programa SAAL, em relação com o edificado de 1974.
[Equipa AIIA]
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Reconhecer o Problema

1.2.

A política de habitação é, sem dúvida, uma das ferramentas que deve ser mobilizada para garantir uma maior proteção
aos grupos vulneráveis e, em simultâneo, oferecer melhores
perspetivas de desenvolvimento social. Uma habitação inadequada viabiliza, em tese, rendas mais baixas, mas expõe os
agregados a mais despesas adicionais (maior necessidade de
consumo energético e cuidados de saúde, e.g.) ou sacrifícios
(pior alimentação, maior distância entre a casa e o trabalho,
maior dificuldade em conciliar a vida familiar, e.g.). Apesar
das dificuldades em aceder a uma habitação condigna serem,
há muito, causa e consequência da exclusão social, na última década verifica-se um agravamento deste problema, que,
entretanto, se alargou à classe média. Os dados disponíveis
apontam para um aumento do valor das rendas, em média,
muito superior ao dos rendimentos e, embora esta tendência se verifique a nível europeu, o fenómeno manifesta-se de
forma mais aguda em Portugal (o crescimento das rendas é
cinco pontos percentuais superior à média europeia) e nas
suas grandes cidades.
A cidade do Porto não tem sido exceção, sendo que este
aumento teve impacto nos moradores das “ilhas” por, pelo menos, duas razões. A primeira prende-se com o aumento da
procura por parte de pessoas e agregados que não encontram
resposta habitacional no parque público (aproximadamente
13% do parque habitacional da cidade), nem privado (onde se
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Aumento médio das rendas em Portugal, em comparação com a situação europeia.
[Equipa AIIA/EU-SILC-EUROSTAT, 2019]
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2018

Quantos meses de ordenado faltam?
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Preço do m² dos novos contratos de arrendamento no Município do Porto
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verifica um aumento do valor das rendas, desde 2017, entre
21% e 37%, dependendo da freguesia)6. A segunda tem a ver
com a diversificação social e económica que se verifica nas
“ilhas”, tanto do lado dos proprietários (pela primeira vez, as
“ilhas” entram na dinâmica do investimento imobiliário), como
dos inquilinos (à semelhança do que aconteceu em 2010, mas
com outras nuances, a classe média começa a interessar-se
por estes núcleos). A dificuldade das populações em aceder
ou se manter neste habitat precário coloca, desta forma, problemas que não são alheios ao debate técnico, político e mediático recente.

1.2.2. Quais as linhas que estruturam uma política de habitação
para as “ilhas”?
Apesar de se tratar de um problema centenário, só recentemente a questão das “ilhas” do Porto entrou em força na esfera
política e mediática. A nível internacional, destaca-se o alerta
em 2017 da Relatora Especial das Nações Unidas para a Habitação Condigna da gravidade da situação das “ilhas”, recomendando que os planos de intervenção necessários deviam
ser “desenvolvidos e implementados consultando as populações afetadas, e […] incluir direitos humanos essenciais como:
segurança no arrendamento, realojamento in loco, acesso a
serviços básicos, incluindo água, saneamento e eletricidade” 7.
Em 2018, já a nível nacional, uma resolução da Assembleia da
República 8 recomendava ao Governo a reabilitação das “ilhas”,
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“Ilha” na rua de São Victor 109. 2022.
[Equipa AIIA]

6 INE (2017-2021).
Estatísticas
de Rendas da
Habitação ao nível
local (trimestral).
7 Farha, L. (2017).
Report of the
Special Rapporteur
on Adequate
Housing as a
Component of
the Right to an
Adequate Standard
of Living, and
on the Right to
Non-discrimination
in this Context –
Mission to Portugal
8 Resolução da AR
116/2018 de 26
de janeiro.

9 Decreto-Lei
n.º 37/2018, de 4
de maio.
10 Resolução do
Conselho de Ministros
n.º 50-A/2018, de 2
de maio.
11 Aviso de publicitação
– Investimento
RE-C02-i01 –
"Programa de
Apoio ao Acesso
à Habitação".
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garantindo o financiamento aos proprietários e a permanência dos atuais moradores em melhores condições de habitabilidade e com rendas comportáveis, através da criação de
uma “equipa permanente de acompanhamento (...) integrando membros do IHRU, da Segurança Social, do Município do
Porto, das respetivas Freguesias e dos Moradores”.
A intervenção sobre as “ilhas” do Porto começou a ser
uma possibilidade real precisamente a partir de 2018, com o
lançamento do 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à
Habitação9. Integrado na Nova Geração de Políticas de Habitação10, apresentada em 2017 pela recém-criada Secretaria de Estado de Habitação, este instrumento reconhece os
proprietários de “ilhas” como promotores de soluções habitacionais para pessoas e agregados em situação de carência financeira e indignidade habitacional, financiando integralmente
as operações, com uma componente a fundo perdido de até
60% das despesas elegíveis. As probabilidades de sucesso
aumentaram a partir de 2019, com a integração da Secretaria de Estado de Habitação no Ministério das Infraestruturas
e da Habitação, dando um enquadramento institucional mais
robusto, e consolidaram-se em 2021, com a inclusão do 1º
Direito no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que
promete financiar as operações 100% a fundo perdido, desde
que concluídas até junho de 2026 11.
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“Ilha” na rua de São Victor 109. 2022.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]
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1.2.

A criação deste enquadramento é importante porque permite dar continuidade ao posicionamento municipal assumido em relação às “ilhas”. De facto, já em 2014, o Município
do Porto havia dado os primeiros passos para a reabilitação
das três “ilhas” de que era proprietário, reconhecendo, em
2015, no seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU), a necessidade de criar novas ferramentas para viabilizar a intervenção dos privados, proprietários dos restantes
núcleos. A nível operacional, entre 2017 e 2019, foi sendo
realizado um trabalho ancorado em casos práticos, que, a partir da colaboração entre o terceiro sector (programa Habitar
Porto), as juntas de freguesia do Bonfim e Campanhã e a Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano | Divisão Municipal de Reabilitação Urbana, identificou as principais linhas de
intervenção física e social. A nível financeiro, foi desenvolvido
o trabalho necessário para aceder às verbas do 1º Direito e,
por esta via, poder vir a reabilitar até 815 casas de ilha (730 a
partir dos privados, 85 a partir da Porto Vivo – Sociedade de
Reabilitação Urbana), conforme previsto na Estratégia Local
de Habitação do Porto (ELH), aprovada em 2019.
Assegurada uma linha de financiamento que viabilizasse
a reabilitação das “ilhas”, foram dados dois passos no sentido da definição técnica das operações. Entre 2019 e 2021,
determinaram-se, em articulação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), os parâmetros que
permitiriam conciliar as caraterísticas das “ilhas” com o quadro
regulamentar estatal, consagrando princípios capazes de melhorar a habitabilidade das casas (aumento das áreas, melhoria da iluminação e ventilação diretas, introdução de casas de
banho no interior dos fogos), aumentar a segurança (redução
das barreiras arquitetónicas, adoção de medidas mitigadoras
em caso de incêndio), qualificar o interior do quarteirão (aumento das áreas livres e permeáveis, melhoria das relações de
meação com os lotes vizinhos). Em 2021, a revisão do Plano
Diretor Municipal permitiu incluir, no seu regulamento, disposições que materializam os critérios descritos, desde que as
reabilitações abrangessem a totalidade da área de cada núcleo
e os fogos resultantes inseridos no mercado de habitação a
custos controlados.
Estavam criadas, assim, as bases para estruturar uma intervenção pública vocacionada para os promotores e destinatários estratégicos das intervenções, apesar de persistirem,
pelo menos, dois problemas a resolver. O primeiro prende-se
com uma dimensão operacional: o facto de existir um quadro
de avaliação e referência urbanístico adequado para as “ilhas”,
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“Arquipélago”. Sessão pública sobre as “ilhas” do Porto.
[Município do Porto]

promovido a nível municipal, não quer dizer que todos os técnicos, e muito menos os proprietários, sejam capazes de acompanhar a complexidade dos processos associados. O mesmo
se pode dizer da pesada burocracia requerida para aceder
ao financiamento estatal criado para viabilizar estas mesmas
intervenções. Como fazer para tornar as respostas, em princípio adequadas aos problemas, acessíveis aos seus destinatários? O segundo prende-se com o facto de a habitação ser
estruturante, mas não determinante, das condições de vida
de pessoas e agregados que encontram problemas em outras
dimensões como a saúde, o emprego ou o isolamento social.
Como promover uma transformação social em grande escala
abrangendo tantas dimensões?
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Programa AIIA

Programa Ponte
[FAUP/Município do Porto]

Programa Habitar Porto
+ DMRU

1.2.

+ Juntas de Bonfim e Campanhã
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desenvolvimentos
na discussão
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e política com
impacto nas “ilhas”.
[Equipa AIIA]
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2022

O contributo do programa AIIA – Porto

1.3.

Em 2019, na sequência da publicação do Aviso de Abertura
de Concurso, para apresentação de candidaturas à tipologia de intervenção “Abordagens Integradas para a Inclusão
Ativa”, foi submetida uma candidatura ao Programa Operacional da Região Norte – Norte 2020, pelo Município do Porto, designada por AIIA Porto – Abordagem Integrada para
a Inclusão Ativa. Comparticipado a 85% pelo Fundo Social
Europeu, este plano de intervenção, que se articula com as
ações previstas no PEDU, tem como objetivo promover a inclusão social, contribuindo para a diminuição da pobreza e
do desemprego nos territórios mais vulneráveis do concelho
do Porto. Este programa pretende incorporar as intervenções
e redes de atores já ativas ou por ativar, de forma a estruturar e dar coerência às respostas, aos desafios e problemas
identificados. Do conjunto de atividades constantes no plano
de intervenção, a Porto Vivo, SRU, propõe executar um programa estratégico para as “ilhas” do Porto, definindo abordagens específicas que promovam a sua regeneração urbana.
O grande objetivo do projeto é promover iniciativas de
inclusão social, fomentando abordagens locais inovadoras de
desenvolvimento social e estratégias locais de inclusão ativa
que resultem de parcerias que envolvam uma ampla gama de
entidades. Por ter como objetivo a articulação das dimensões
física e social, a partir da definição de abordagens integradas, o programa permite construir sobre a experiência prévia do Município do Porto, quer ao nível da intervenção física
prevista para as “ilhas”, quer ao nível das respostas às populações com menos recursos. Em linha com a abordagem
antes descrita, a atividade está em condições de propor uma
ponte entre os problemas sentidos pelas populações das
“ilhas” e as respostas, existentes ou a criar, desencadeadas a
partir do trabalho em rede das instituições envolvidas. Neste
sentido, o envolvimento das instituições serviu para viabilizar
um diagnóstico e uma proposta concreta e orientada, bem
como para facilitar um enquadramento institucional estável
que viabilize a continuidade desta abordagem para lá da duração do programa (junho de 2022).
Apresenta-se de seguida o trabalho realizado ao abrigo
deste programa, conduzido por uma equipa mista, composta
por elementos da Porto Vivo, SRU e por elementos externos,
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Trabalho de campo no âmbito do Programa Estratégico “As Ilhas do Porto”: Estratégias específicas para a regeneração
habitacional das “Ilhas do Porto”.
[Equipa AIIA]

de caráter multidisciplinar, contratados para o efeito. Ao longo
de 2021, e até junho de 2022, esta equipa externa, integrada
por arquitetos, profissionais das ciências sociais e juristas, trabalhou na compilação e articulação de informações relevantes
para a definição de estratégias de intervenção. Durante esse
período, a Porto Vivo, SRU responsabilizou-se por assegurar
a articulação com as restantes estruturas municipais e por
operacionalizar, inclusivamente antes do fim do programa, algumas das opções propostas. Pelo interesse dos resultados
tangíveis obtidos, o capítulo 2 apresenta a metodologia seguida para observar o território e as informações que, resultantes
desta observação, permitem perceber as linhas de intervenção mais eficazes. O capítulo 3 expõe os resultados obtidos
e apresenta as ações de continuidade do programa, após a
conclusão da atividade, visando viabilizar uma abordagem replicável, sustentável no tempo e acessível para uma maioria.
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2

Aprender
fazendo

Como concretizar
a mudança desejada?

2.1.

Desde o seu surgimento, as “ilhas” do Porto têm sido objeto
de inúmeros inquéritos, estudos e até propostas de intervenção, sem que todo este conhecimento acumulado se tenha
traduzido, até à data, em respostas à escala do problema. Não
é claro, por isso, que a atual convergência entre as motivações
dos principais interessados na sua reabilitação e a existência de um enquadramento financeiro e regulamentar favorável
concretize, inevitavelmente, a mudança desejada. No capítulo anterior, foi possível constatar que as abordagens que esbarram com a realidade concreta e complexa destes núcleos,
tanto física, como económica e social, apresentam sérias limitações para atingir os objetivos que pretendem alcançar. Esta
informação é útil porque dá algumas pistas acerca da natureza do trabalho que terá de ser realizado ao nível das políticas públicas para tornar em capital executivo as motivações e
competências de cada um dos intervenientes. Em simultâneo,
permite identificar a mais-valia concreta que a premissa de intervenção integrada preconizada pelo AIIA poderá trazer para
este processo.
Para que as soluções propostas sejam adequadas aos
seus destinatários e promotores, o trabalho institucional em
rede deverá dar resposta a um desafio concreto: a mobilização dos recursos dentro de um enquadramento administrativo
cujos princípios servem, mas em cujos moldes não encaixa, de
forma evidente, o espaço físico e social das “ilhas”. O diálogo entre estas duas realidades sugere a adoção da lógica do
“aprender fazendo”, que, por diluir a barreira entre os momentos do “planeamento” e da “execução, poderá reduzir o risco
de se pensarem ações impossíveis de executar. Esta abordagem permite ir ao encontro das principais linhas estratégicas
existentes, como a Lei de Bases da Habitação (que exige “integrar o direito à habitação nas políticas sociais e nas estratégias nacionais com ele conexas, nomeadamente de combate
à pobreza e à exclusão social”, por via da “descentralização
administrativa, reforçando uma abordagem de proximidade”) 1
ou a Estratégia Local de Habitação do Município (que prevê
estabilizar “o pensamento estratégico sobre os modelos de
Ação nas ‘ilhas’” a partir do desenvolvimento de “experiências
de Ação no terreno”).
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ORU de Campanhã-Estação: Proposta de modelo territorial (2017).
[Câmara Municipal do Porto – SPI]

Esta proposta de construção conjunta e concertada do
conhecimento acaba por se traduzir em três princípios essenciais. Primeiro, partir de casos práticos que permitem ter,
desde as primeiras etapas, problemas para resolver em cada
ponto da linha de montagem (partilha de informação entre
parceiros, estabelecimento de critérios de priorização e intervenção, apresentação e materialização de candidaturas aos
programas existentes, entre outros). Segundo, zelar para que
o foco não se esgote na caraterização das carências existentes, mas na identificação das dificuldades para posteriormente
se articular com entidades e implementar respostas. Terceiro,
estar em simultâneo em duas margens que, por terem linguagens e tempos de ação diferentes, acabam por ter agendas
divergentes: o terreno físico (da sociedade civil e das estruturas de proximidade) e o terreno institucional, isto é, das estruturas de governação. Esta abordagem metodológica implica

1 Lei n.º 83/2019,
de 3 de setembro.
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2.1.

uma democratização, tanto no acesso aos recursos, como na
construção dos mesmos, com todos os envolvidos a ter uma
palavra a dizer. Apresentam-se, em seguida, os critérios utilizados para escolher os tabuleiros físico e institucional em que
decorrem os trabalhos.

ARU
Campanhã-Estação
limites da Unidade
de intervenção [UI]
da Lomba

2.1.1. Apresentação da realidade em estudo
A prossecução dos trabalhos requereu a identificação de um
território piloto representativo de situações concretas e das
ferramentas disponíveis, sobre o qual seriam construídas as
respostas. Na dimensão operacional, houve vantagens em integrar uma área de reabilitação urbana (ARU) com operação
de reabilitação urbana (ORU) de tipo sistemático aprovada,
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"Ilhas" no
território piloto
as 957 ilhas do Porto
"Ilhas" piloto
acompanhadas
pela FAUP
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que permite aceder a ferramentas privilegiadas de execução
da política urbanística, previstas no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU). A frente social recomendou privilegiar
a zona oriental da cidade, uma vez que os problemas assumem aí um caráter mais crítico. Quanto à futura avaliação de
resultados, interessava ser um território com objetivos já traçados, para poder medir a alteração que a metodologia proposta
pode introduzir no rumo existente. Em relação às condicionantes, o facto de os trabalhos terem decorrido durante uma
pandemia – com dois confinamentos – recomendou a opção
por um território sobre o qual existisse já conhecimento de natureza física e social, o que reduziria a necessidade de entrar
nas casas e aceleraria o decorrer dos trabalhos.
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2.1.

A escolha recaiu na zona da Lomba, na Freguesia do
Bonfim, que apresentava uma vantagem adicional: a sua localização central aumenta o impacto da reabilitação na vida
dos destinatários do programa. A zona encontrava-se, já antes
do início dos trabalhos, delimitada por uma Unidade de Intervenção (UI) cujos objetivos respondiam aos paradigmas de
erradicação das “ilhas” descritos no capítulo anterior. Apesar
de se reconhecer que o tecido urbano devia ser classificado
como de interesse municipal, e reconhecida a existência de 17
ilhas com 157 fogos habitados, era “objetivo primordial da UI
da Lomba a reabilitação do edificado associada à requalificação e à ampliação do espaço público envolvente”. Este devia
ser atingido “através da promoção de ações de demolição de
habitações precárias e de restituição de áreas de logradouro,
com o objetivo de criação de espaço público qualificado e de
recuperação e expansão de áreas verdes” 2, sendo outro dos
objetivos a articulação com a envolvente urbanística, mitigando o efeito de insularidade deste território.
Este território foi complementado com o recurso a outros
casos de reabilitação de “ilhas” que, dinamizados pela FAUP e
localizados em territórios com morfologias e enquadramentos
diferentes nos instrumentos de gestão territorial, facilitam a replicabilidade da abordagem prevista. Esta estratégia permite
não só mobilizar o conhecimento já disponível, como a rede
estabilizada de intervenientes que os sustenta e em condições
de crescer. Assim, foram identificadas oportunidades nas vertentes física e social, pelo envolvimento da Direção Municipal
de Desenvolvimento Urbano e da Junta de Freguesia do Bonfim, respetivamente. Em relação à primeira, foram envolvidos o
Departamento Municipal de Estudos e Projetos Urbanísticos
e o Departamento Municipal de Gestão Urbanística. Em relação à segunda, foi envolvido o Pelouro da Coesão Social. A
estes parceiros acrescem outros que, não estando à data diretamente envolvidos na qualificação das “ilhas”, podem exponenciar a capacidade executiva, como a Divisão Municipal de
Gestão da Rede Social, integrada no Departamento Municipal
de Coesão Social -coordenadora, junto com a Domus Social,
EM do programa AIIA – Porto.

Projeto piloto acompanhado pela FAUP para uma “ilha” nas Antas.
[Merooficina]

2 "ARU Campanhã –
Estação. Definição
da Operação de
Reabilitação Urbana.
Caraterização e
diagnóstico".
Câmara Municipal do
Porto, novembro 2015.
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Projeto piloto acompanhado pela FAUP para uma “ilha” em São Victor.
[BAAU – Habitar Porto]
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Leitura da realidade
em estudo

Análise Ilha

Rua de Vera Cruz 53 A

sem cozinha
e/ou wc

2.2.

Com a articulação de uma rede institucional de intervenientes à
volta de casos concretos passa a ser possível avançar da simples caraterização de uma realidade existente para a criação de
um espaço operacional mais eficaz para a sua transformação.
Por outras palavras, o conhecimento obtido no terreno em estudo, pela lente dos principais intervenientes, deve orientar uma
articulação diferente, tanto no interior das instituições, como
entre estas e os seus beneficiários. A concretização desta nova
configuração inclui dois estágios: a criação de uma leitura conjunta e compartilhada sobre a realidade existente e a desejada; e a definição de cursos de ação e ferramentas a mobilizar.
Construir estes dois estágios requer conciliar as abordagens,
necessariamente diferenciadas, das áreas física e social. Assim, o trabalho não consiste apenas na análise às estruturas
edificadas ou aos agregados nelas residentes, mas antes à relação entre estes e um contexto mais alargado, integrado nas
dinâmicas urbanas, nas respostas públicas e nas estruturas de
governação. Esta abordagem, cujo principal objetivo é identificar as necessidades e possibilidades de intervenção, exige
definir um conjunto de dispositivos de observação:

sim

não

s/ informação

ocupação

desocupada

ocupada

Mapa 2

Mapa 1

péssimo
mau
médio
bom
excelente
em obras

Cartografia

Inquéritos

O cruzamento da cartografia histórica e
do cadastro atual permite definir cada
uma das parcelas que integram as “ilhas”
em estudo e analisar a sua viabilidade do
ponto de vista urbanístico;

desocupada

pós 1951

ocupada

s/ informação

ocupado – desocupado

estado de conservação / taxa de privação severa /
direito ao existente [1951]

Mapa 3

Mapa 4

A análise das respostas sociais disponíveis (requisitos de acesso e objetivos)
possibilita identificar as informações sociais, espaciais e económicas, e aferir as
oportunidades e constrangimentos dos
programas públicos existentes;

proprietário
inquilino

Descrições
prediais

A obtenção de informações da Conservatória do Registo Predial e da Autoridade Tributária viabiliza a caraterização
da estrutura de propriedade das “ilhas”,
permitindo determinar a viabilidade das
operações;
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cada cor
representa
um proprietário
diferente

estrutura de propriedade

vive de favor
s/ informação

relação com propriedade / número de residentes

Ficha produzida durante o levantamento na UI Lomba.
[Equipa AIIA]
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1892
Sistemas de
Informação
Geográfica

A criação de um mecanismo que vincule
as informações referidas nos dois pontos
anteriores a cada parcela garante a criação de um sistema de consulta, atualização e cruzamento dos dados;

Entidades
parceiras

Sobretudo quando articuladas à volta de
casos concretos, o recurso à Direção
Municipal de Desenvolvimento Urbano,
ou ao Departamento Municipal de Coesão Social permite perceber objetivos,
competências e canais de comunicação;

Projeto de
arquitetura

Entendido, não como ferramenta para
concretizar obras, mas como processo
de articulação de vários estágios (desde
o enquadramento urbanístico até ao seu
papel na submissão de candidaturas a financiamento);

Acompanhamento
social

A observação participante, as conversas
intencionais, mas também as respostas
disponíveis, permitem perceber, a partir
da proximidade, a realidade dos terrenos
físico e institucional.

2.2.

1949

2.2.1. Território
A zona da Lomba manifestava-se, já em 1892, como um tecido diferenciado do resto da cidade, da qual se encontrava separada por uma vasta extensão não edificada. Este isolamento não significa que a génese e evolução da Lomba tenham
acontecido sem condicionantes, como numa folha em branco.
Já naquela altura era possível identificar alguns dos elementos
que orientam a configuração de um certo espaço físico e social, como a proximidade à estação de Campanhã e à indústria
(que torna a localização interessante para as classes operárias) ou a topografia (que determina o espaçamento das vias
e a grande dimensão dos quarteirões). É sobre este pano de
fundo que surge primeiro o edificado de frente de rua, depois
as “ilhas” nas suas traseiras e, finalmente, os anexos às casas
de “ilha”, que vão ocupando os espaços livres para colmatar
as lacunas existentes nas exíguas habitações, comprometendo, no entanto, a salubridade e a segurança do conjunto.
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1975
Anexos clandestinos

Evolução do território da UI Lomba.
[Equipa AIIA]
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A zona da Lomba, em 1892.
[Carta de Augusto Telles Ferreira]
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A zona da Lomba, em 2022.
[ESRI Satellite (ArcGIS/World_Imagery)]
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2.2.

Na atualidade, a Lomba foi absorvida pelo crescimento da
cidade, o que, apesar de não ter resolvido os seus problemas
de insalubridade, acabou por a expor com maior intensidade a
algumas das dinâmicas urbanas em curso. Do ponto de vista
demográfico, este território não escapa à perda populacional
que se verifica a nível municipal e que, no caso concreto das
“ilhas”, se manifesta numa forte redução da sua densidade de
ocupação. Relativamente à inserção urbana, falamos numa localização alvo de crescente interesse, tanto pela densidade de
equipamentos, como pela proximidade aos transportes públicos. Em relação às dinâmicas imobiliárias, verifica-se uma forte tendência para o aumento do investimento privado, tanto ao
nível da compra e venda de casa própria, como da instalação
de usos ligados ao turismo. Quando traduzidas em padrões
espaciais, verificamos uma concentração da degradação e
desocupação das “ilhas”, que espelham uma progressiva
fragmentação da propriedade, fruto de sucessivas transações
imobiliárias que, por sua vez, contribuem para um acentuado
aumento dos valores de mercado, quer na compra e venda,
quer no arrendamento.
Todas estas questões apontam para um conjunto de objetivos, métricas e ferramentas que podem ser mobilizadas para
a regeneração do território. Do lado da configuração física, importa proteger e potenciar o valor do loteamento histórico de
frente de rua, o que será possível a partir de operações simples, como a regularização da fachada de tardoz ou a colmatação de empenas. No mesmo sentido, aponta a profundidade
dos lotes que, associada à degradação e desocupação das
“ilhas”, sugere a introdução de espaços públicos de qualidade
que, localizados no interior dos quarteirões, possa contribuir
para uma articulação com a envolvente capaz de mitigar a situação de insularidade – um objetivo de mais difícil concretização, embora viável graças às possibilidades do RJRU. Em relação às dinâmicas imobiliárias, a travagem da atual dinâmica
de fragmentação da propriedade, fruto das consecutivas vendas e revendas, será um objetivo importante devido às dificuldades em promover melhorias num território onde um número
crescente de privados tem um leque cada vez mais limitado de
possibilidades, dadas as reduzidas dimensões do edificado e
a impossibilidade de crescer horizontal ou verticalmente.

Cada cor dentro de uma "ilha" representa um proprietário diferente.

Fragmentação da propriedade nas “ilhas” da UI Lomba. 2021.
[Equipa AIIA. Fonte: Conservatória do Registo Predial]
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2.2.2. Casas
A análise do estado de conservação das casas pode ser realizada a diferentes níveis. Uma leitura cingida às questões materiais confirma os dados obtidos em levantamentos anteriores.
Falamos de um parque de habitação muito degradado, de escassa dimensão e com falta de funções essenciais, como casas
de banho e cozinhas. Contudo, é possível promover uma leitura
mais abrangente, que, por revelar aspetos estruturantes, explica
melhor a realidade e potencia novas pistas de intervenção. Assim, o estado de conservação de cada uma das casas, quando
cruzado com algumas das dimensões referidas no ponto anterior, como por exemplo a fragmentação da propriedade e os
valores praticados na compra e no arrendamento, pode ilustrar
as limitações das reabilitações conduzidas dentro dos limites
estritos de cada casa de “ilha”, como os desafios em obter, pela
ação dos intervenientes privados, um território qualificado – seja
pela dificuldade de financiar obras profundas com rendas reduzidas, seja pelo elevado retorno que é possível obter, na atual
configuração do mercado de habitação, a partir de intervenções
pouco qualificadas, mas mais baratas e rápidas de executar.

2.2.

3 Regulamento
Geral das Edificações
Urbanas (RGEU).
DL n.º 38382/51,
de 07 de Agosto.

Condições de privação severa na UI Lomba [2001]
Casa de banho

83%

Estados de conservação [2021]

Apodrecimento por infiltrações

Dentro de casa

17%

Em área externa

67%

4 World Health
Organization – Regional
Office for Europe
(2019) "Healthy,
prosperous lives for all:
the European Health
Equity Status Report"

O mesmo acontece com as condicionantes introduzidas
pela envolvente, nomeadamente a topografia e as caraterísticas do quarteirão e do logradouro. Algumas das limitações
das casas de “ilha” não são senão expressão dos próprios
constrangimentos introduzidos pelo espaço em que se inserem – por exemplo, a dimensão do lote, que pode condicionar
a dimensão do módulo base das casas de “ilha”, mas também
a proliferação de anexos clandestinos, que agrava as condições de salubridade e segurança. Embora estejamos a falar
de condicionantes espaciais, estas não deixam de ser manifestações físicas da desigualdade social que se verifica nas
“ilhas”, com implicações concretas nas condições de vida dos
seus residentes e que determinam, artificialmente, o seu estado de saúde. De facto, segundo a Organização Mundial da
Saúde, as condições de vida podem representar até 29% das
iniquidades em saúde, com a carência habitacional – humidades, infiltrações, sobrelotação, má qualidade do ar ou falta
de espaços verdes – a assumir até 51% das desigualdades
imputáveis às condições de vida4.

17%
Sim

33%

Não

em bom
ou excelente estado

Médio

114 casas de ilha na Lomba
T1

T2

42%

T3

em estado médio
91m²

72m²
52m²
35m²

+0,9%

32m²

-39%

36m²

-50%
Ilhas piloto da Lomba [2021]

Desfasamento entre as áreas existentes e as regulamentares nas casas de “ilha” na UI Lomba.
[Equipa AIIA]
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Ausência de anomalias ou
anomalias sem significado
Anomalias que prejudicam
o aspecto e que requerem
trabalhos de fácil execução

Área média por tipologia

38m²

Excelente

Bom

Taxa de privação severa nas casas de “ilha” na UI Lomba.
[Equipa AIIA]

T0

114 casas de ilha na Lomba

41m²

Anomalias que prejudicam
o uso e conforto e que
requerem trabalhos de fácil
execução
Mau

Anomalias que prejudicam
o uso e conforto e que
requerem trabalhos de
difícil execução
Péssimo

-55%
RGEU 3

41%
em mau
ou péssimo estado

Anomalias que colocam
em risco a saúde e ou a
segurança; ausência ou
inoperacionalidade de
infraestrutura básica

Estados de conservação nas casas de “ilha” na UI Lomba.
[Equipa AIIA]
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Estas circunstâncias sugerem adotar estratégias de qualificação territorial que podem decorrer a vários níveis. Um
dos primeiros objetivos passa por facilitar o acesso de cada
proprietário a linhas de financiamento que permitem a realização de obras previamente validadas pelo Município. Na medida do possível, outra das grandes metas é desagravar as
condicionantes urbanísticas mais limitadoras – desde a configuração dos quarteirões até à criação de espaço público, passando pela melhoria das condições de meação dentro do interior do quarteirão. Esta segunda medida pode ser promovida
pelos proprietários privados ou, quando as caraterísticas, objetivos ou dimensão da operação assim o sugerem, pelo município. Mas, em qualquer caso, a adoção deste princípio guia
facilita a concretização de uma mudança de paradigma: que a
reabilitação de cada prédio decorra em condições vantajosas,
afastando a situação atual, onde a reabilitação de cada uma
das frações, dentro das limitações financeiras e espaciais de
cada interveniente, não conduz à resolução da precariedade
estruturante nas “ilhas”.

População residente
Ocupação

114 casas de ilha na Lomba

Inativo

31%
55%

Empregado

64%
30%

Desempregado

5%
15%

Região Norte [INE/PORDATA, 2021]

Escolaridade

Ilhas da Lomba/Levantamento na UI da Lomba [2021]

Superior

32%
6%

Secundário
e pós secundário

19%
20%

3º ciclo

13%
18%

2º ciclo

8%
7%

1º ciclo

2.2.3. Pessoas

2.2.

17%
33%

As duas dimensões de leitura realizadas para o edificado
aplicam-se também aos agregados residentes. Uma primeira
dimensão remete para os dados já conhecidos por outros levantamentos. Falamos de uma população envelhecida, constituída por agregados de dimensão reduzida, com escassos
recursos económicos e poucas habilitações literárias, o que
se traduz em situações de instabilidade e fragilidade. Contribuem para esta situação o grande número de reformados e
pensionistas, mas também a elevadíssima taxa de desemprego (34%, muito acima dos 6,8% registados em finais de 2020,
em plena crise pandêmica, ou mesmo dos 17% atingidos no
ano da assinatura do Memorando de Entendimento, em 2011).
As desigualdades sociais referidas acabam por se traduzir em
claras iniquidades em saúde, como explicitado antes: até 54%
dos agregados referiram ter algum elemento com uma doença
crónica decorrente das condições de habitação, e a percentagem teria sido muito mais elevada se consideradas doenças
relacionadas com as restantes condições de vida (doenças
oncológicas, psiquiátricas, HIV, por exemplo).

Nenhum

11%
16%

Porto [Censos 2021– INE]

Tipologias
familiares

Ilhas da Lomba/Levantamento na UI da Lomba [2021]

Unipessoal

17%
45%

Casal sem filhos

23%
25%

Casal com filhos

39%
12%

Monoparental

11%
3%

Outro

10%
15%

Região Norte [INE/PORDATA, 2020]

Ilhas da Lomba/Levantamento na UI da Lomba [2021]

População residente nas “ilhas” da UI Lomba. [Equipa AIIA]
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2.2.

Do lado da intervenção social, a existência de situações especialmente graves sugere uma discriminação positiva na intervenção social nas “ilhas”, para associar a qualificação do
edificado e a segurança habitacional e de arrendamento a
processos de melhoria das condições de vida dos agregados.
Esta possibilidade coloca o desafio de alargar, quantitativa e
qualitativamente, os espaços onde é possível utilizar respostas
estabilizadas pela Rede Social municipal, bem como integrar
as respostas e canais ativados em cada situação identificada.

Uma segunda dimensão, ancorada na análise dos procedimentos utilizados durante o levantamento e dos processos
acionados para a resolução dos problemas existentes, fornece
informações de natureza diferente. Os resultados do levantamento realizado permitem distinguir entre as caraterísticas específicas do território da Lomba e o universo mais abrangente,
mas menos ajustado, das “ilhas”. A pertinência destes levantamentos não se esgota no facto de proporcionarem informações
mais detalhadas – revelando que a população, neste território, é
mais pobre e mais envelhecida do que projetam as estimativas.
A sua verdadeira importância deve-se ao cruzamento com os
resultados das simulações económicas e arquitetónicas, que
permite identificar, atempadamente, potenciais problemas de
enquadramento nas ferramentas existentes (com agregados
cujos recursos não asseguram viabilidade financeira pelas
rendas pagas) ou de operacionalização das mesmas (com
uma pirâmide populacional que recomenda que as soluções
não se restrinjam às necessidades estritas da atual população,
sob pena de perpetuar um parque de habitação apenas apto
para agregados de reduzida dimensão).
Da auscultação ao território surgem propostas claras
de ação. Do lado da intervenção física, sugere-se alterar as
métricas estabelecidas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) e propostas pela FAUP pelas previstas no Regime de Habitação a Custos Controlados. Esta
alteração permite que, por exemplo, nos 74 m2 previstos
para um T1 pelo Regime de Habitação a Custos Controlados se possa enquadrar futuramente um T2 com as dimensões do RGEU, viabilizando que as casas possam acompanhar o crescimento dos agregados sem ultrapassar as linhas
vermelhas de habitabilidade previstas pelos regulamentos.

Segmentação etária: comparação com o Porto
11%

10%

53%

26%

Porto
[2021]
8%

7%

46%

40%

Ilhas da Lomba
[2021]

0 -14 anos

15 -24 anos

25 -64 anos

Segmentação etária. Comparação “ilhas” UI Lomba e concelho do Porto.
[Equipa AIIA. Fonte: levantamento na UI Lomba e censos 2021 (INE)]

Necessidades tipológicas
Rendimentos: comparação com ilhas do Bonfim [2015]
Ilhas da Lomba 2021
RMMG* = 665€

Ilhas do Bonfim 2015
RMMG* = 485€

T0

53%

T2

T3

T4

61,0%

87%

46,3%

38,9%
28,0%

30%

9,9%
73%

1,9%

Agregados com rendimentos abaixo de 2 x RMMG

* Retribuição mínima mensal garantida
Rendimentos. Comparação entre as “ilhas” da UI Lomba e as “ilhas” na freguesia do Bonfim.
[Equipa AIIA. Fonte: levantamento na UI Lomba e levantamento de 2015 (Domus Social/FEUP)]
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114 casas de ilha na Lomba

T1

9,0%

0,0%

-1,9%
Agregados com rendimentos abaixo de 1 x RMMG

>=65 anos

+14,7%

-10,9%

3,0%

-0,9%

Levantamento Ilhas da Lomba [2021]

0,0%

-3%
Estimativa ORU [2017]

Evolução do estado de ocupação das “ilhas” entre 2017 e 2021.
[Equipa AIIA. Fonte: levantamento na UI Lomba e relatório do “Levantamento e caraterização de 40 “ilhas”
na ORU de Campanhã-Estação (Direção Municipal de Urbanismo/Habitar Porto)]
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Estado de conservação

2.2.4. Dinâmicas

2.2.

2021

Excelente

Finalmente, destaca-se a evolução sofrida ao longo dos últimos cinco anos, possível pela existência de dois levantamentos com informações equivalentes realizados sobre o
mesmo território (11 “ilhas”, com 114 habitações). Uma das
tendências mais claras é a chegada de uma faixa significativa
de novos residentes, decorrente da ocupação de casas anteriormente devolutas – verifica-se um maior uso do parque
habitacional – e da renovação dos residentes nas casas que
já se encontravam habitadas – por causas naturais ou por caducidade dos contratos de arrendamento. Embora os novos
residentes respondam a um perfil abrangente, da análise da
totalidade dos casos concluiu-se haver um aumento do seu
poder de compra, verificável tanto nas taxas de esforço mais
reduzidas, como na possibilidade de suportar rendas mais
elevadas, capazes de sustentar reabilitações mais profundas.
Paradoxalmente, o aumento dos rendimentos dos residentes e
a maior rentabilidade para os senhorios não se têm traduzido
numa melhoria expressiva do estado de conservação do edificado – nem sequer das antes desabitadas – nem na superação da segregação social pela ocupação do solo.
Esta afirmação tem uma base empírica. Em termos quantitativos, não se verifica um aumento expressivo do número de casas em melhor estado de conservação e, quando esta melhoria
acontece, são poucas as situações que correspondem a qualificações significativas (na totalidade dos casos, referimo-nos
a pequenos melhoramentos que permitem passar do estado
de conservação “péssimo” ao “mau” ou do “médio” ao “bom/
excelente”). Se analisarmos o mesmo processo, desta vez do
ponto de vista qualitativo, observamos que as melhorias aparentemente significativas são à custa de sacrifícios que podem ser evitáveis com alguma planificação, nomeadamente:

Excelente
7 casas
Médio
4 casas

Mau
2 casas

Péssimo
1 casa

Bom

Bom
8 casas

Bom
12 casas

Médio
3 casas

Mau
1 casa

Médio

Bom
14 casas
Médio
48 casas

Médio
25 casas

Mau
9 casas

Mau
Bom
1 casa
Médio
8 casas
Mau
36 casas

Mau
25 casas
Péssimo
2 casas

Péssimo

Estado de ocupação
Ocupação 2017

2017

Ocupação 2021

Médio
2 casas
Mau
3 casas
Péssimo
6 casas

Ocupadas
Desocupadas
Evoluçãodo estado de ocupação das “ilhas” entre 2017 e 2021.
[Equipa AIIA. Fonte: levantamento na UI Lomba e relatório do “Levantamento e caraterização de 40 “ilhas”
na ORU deCampanhã-Estação” (Direção Municipal de Urbanismo/Habitar Porto)]
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Péssimo
11 casas

Transferências entre estados de conservação entre 2017 e 2021 em 11 “ilhas” da UI Lomba.
[Equipa AIIA. Fonte: levantamento na UI Lomba e “Levantamento e caraterização de 40
“ilhas” na ORU de Campanhã-Estação” (Direção Municipal de Urbanismo/Habitar Porto)]
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Aumento dos preços de venda
+ 38%

50
+ 14%

40

2 casas de ilha na UI Lomba

42 m²

34 m²

Área bruta privativa

Área bruta privativa

30
+ 300%

20
10

52.000 €

*

*

0
casas

*

Péssimo

Mau

Médio

Bom

*

Excelente

variação da renda mediana entre 2017 e 2021
dimensão da amostra sobre variação da renda mediana insuficiente

26.000 €

Em obras
2017

2021

7.000 €

Cruzamento do estado de conservação e do valor mediano das rendas, por tipologia, entre 2017 e 2021.
[Equipa AIIA. Fonte: levantamento na UI Lomba e“Levantamento e caraterização de 40 “ilhas” na ORU
de Campanhã-Estação” (Direção Municipal de Urbanismo/Habitar Porto)]

2.2.

que o desagravamento das condições existentes se dê à custa
da introdução de novas desconformidades (e.g. perda de espaço e iluminação resultante da introdução de uma casa de
banho, em casas que antes da intervenção tinham 20m2 e
uma única janela), mas também que a qualificação do território
aconteça pela segregação dos atuais residentes (e.g. realojamento dos inquilinos no interior do quarteirão para libertar as
casas de frente de rua para novos inquilinos).
Do referido, é possível elencar algumas conclusões operativas. Primeiro, confirma-se que as condições de vida da população nas “ilhas” estão longe de atingir os níveis desejados – e
certifica-se que a intervenção desarticulada dos privados está a
contribuir para aumentar as desigualdades sem por isso introduzir melhorias significativas do território. Segundo, constata-se que, quando lidas a partir de uma análise contextualizada, é
possível identificar algumas linhas orientadoras que, acionadas
pelos intervenientes adequados, poderão contrariar esta tendência, favorecendo uma transformação mais assertiva e inclusiva do território. Finalmente, que se esta leitura assentar numa
estrutura capaz de ser sustentável no tempo e aglutinadora dos
vários intervenientes, será possível não só estabelecer metas
mais realistas e transformadores nos documentos estratégicos
como, também, medir os desvios no terreno. A intervenção nas
“ilhas” poderá passar, assim, por planificar o futuro desejado,
novamente nos dois terrenos privilegiados: o terreno físico (com
propostas concretas que se deseje materializar) e o institucional
(com estratégias claras que possam orientar a produção de legislação mais adequada a nível nacional).
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4.000 €

3 jan 2020

9 jan 2020

3 jan 2020

+ 643%

9 mar 2020

+ 550%

Aumento dos valores nas transações na UI Lomba.
[Equipa AIIA. Fonte: Porto Vivo – SRU]

Média das rendas nas ilhas da ORU Campanhã-Estação
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
€

82

70

60

50

40

30

20

10

1

Tempo de permanência [anos]
Aumento dos valores de arrendamento na UI Lomba.
[Equipa AIIA]. Fonte: levantamento na UI Lomba e “Levantamento e caraterização de 40 “ilhas” na ORU de
Campanhã-Estação” (Direção Municipal de Urbanismo/Habitar Porto)
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3

Uma proposta
de futuro

Ilustrar a mudança

ILHAS DO PORTO

Território
Ilhas na Lomba

Ilhas fora da Lomba

Ilhas em estudo

19*

9

Casas em estudo

213

LEVANTAMENTO

Casas

80 devolutas
122 habitadas
11 não habitacionais

78

46 devolutas
32 habitadas

Pessoas
Agregados
colaborantes

97

32

Pessoas

177

46

Agregados não
colaborantes

25

0

Dinâmicas

PROPOSTA

3.1.

Quando lidos a partir de uma lente comum aos principais intervenientes, os problemas que afetam as populações das
“ilhas” deixam de ser ruído e passam a contar uma história
clara. Usar a reabilitação urbana como um projeto de inclusão
social requere provocar uma abordagem articulada que, pela
mobilização das competências e mandatos dos intervenientes, permita inserir a intervenção física dentro de um processo,
mais abrangente, de reabilitação social. Pelas caraterísticas
do universo físico e social das “ilhas”, este processo apresenta condicionantes ao nível dos objetivos de qualificação física
a atingir e das ferramentas a utilizar. Em relação aos primeiros,
importa resolver limitações estruturantes que ultrapassam a
simples reabilitação de cada um dos fogos, apontando para
uma qualificação territorial mais abrangente. Quanto aos segundos, destaca-se a necessidade do acompanhamento de
proximidade e da adequação dos procedimentos aos destinatários, apoiando os inquilinos e proprietários, tanto nas burocracias associadas à aprovação dos projetos e à obtenção
de financiamento, como nos processos, mais demorados, de
construção de novos contextos e percursos de vida.
Contudo, a resolução dos problemas das “ilhas” não depende apenas da capacidade de realizar diagnósticos apurados, relativos ao terreno físico de intervenção ou das estruturas
de governação que dispõem dos recursos necessários para a
mudança desejada – os problemas são de tal magnitude que
as populações, sozinhas, não conseguem. A identificação dos
problemas a resolver e dos canais a ativar deve ser acompanhada, em todo o momento, da elaboração de projetos concretos de intervenção que permitam ilustrar o resultado, com
o intuito de mobilizar os intervenientes na implementação (ou
melhoria) das propostas apresentadas. No trabalho desenvolvido ao abrigo do AIIA, a identificação de princípios de intervenção viáveis do ponto de vista institucional, pelo enquadramento nos regulamentos, instrumentos de financiamento
e redes de intervenientes existentes, foi realizada em diálogo
com a elaboração de um masterplan para a zona da Lomba,
que, complementado com as propostas de intervenção nas
restantes “ilhas” piloto, permitiu dispor de projetos passíveis
de serem executados e fixar o rumo a seguir no futuro próximo.

AIIA

Ilhas com proposta

17**

Casas propostas

112

Área média existente

33 m²

34 m²

Área média proposta

62 m²

56 m²

Candidaturas
a financiamento
[1º Direito]

6 ilhas
[a adquirir e reabilitar
pela Porto Vivo –SRU]

3 ilhas
[a reabilitar pelos proprietários]

99 residentes atuais
13 residentes novos

55

32 residentes atuais
23 residentes novos

* foram contabilizados todos os agregados das 19 ilhas em estudo, incluindo das ilhas que não seguiram para proposta
** foram contabilizados todos os agregados das 17 ilhas com proposta, incluindo os que não tem morada permanente
nas ilhas
O trabalho desenvolvido ao longo do programa, em números.
[Equipa AIIA].
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A apresentação dos resultados obtidos será estruturada
em dois eixos. Em primeiro lugar, apresentam-se os modelos
de intervenção nas “ilhas” do Porto que ilustram as propostas
de reabilitação físicas decorrentes do cruzamento dos principais problemas sentidos pelas populações e as condicionantes técnicas e institucionais que permitem alavancar os recursos públicos disponíveis. A legitimidade que outorga a rede de
intervenientes envolvida na definição dos modelos permitirá,
num segundo momento, apresentar dois instrumentos que,
por viabilizar a continuidade e adaptabilidade da abordagem
proposta, facilitam a replicabilidade dos modelos de intervenção referidos. Mais especialmente, serão descritos o papel e o
funcionamento de um gabinete de atendimento orientado para
a formulação e concretização das operações, e o sentido estratégico de um Observatório das “ilhas”, dirigido à criação de
um enquadramento institucional que facilite a estabilidade e a
eficácia do gabinete, permitindo antecipar-se aos problemas
ou mitigar o impacto dos mesmos, mas, também, contribuir
para influenciar as políticas nacionais em matéria de habitação.

1 Intervenção integral dentro dos limites de uma ilha
2 Intervenção integral integrando várias ilhas
3 Intervenção parcial articulando as ilhas com o restante edificado envolvente
Modelos de intervenção propostos na UI Lomba.
[Equipa AIIA].

3.1.1. Modelos de intervenção
A proposta de trabalho dentro do programa AIIA, orientada
para testar, alargar e operacionalizar os critérios de intervenção definidos entre 2017 e 2020, apresentou algumas continuidades com a abordagem proposta na ORU na qual se inclui
a zona da Lomba, designadamente a dois níveis. Do lado das
balizas regulamentares, interessa “apurar a articulação com o
PDM e a legalidade das construções, os direitos de edificabilidade, os índices de impermeabilização do solo, as condições
mínimas de habitabilidade, os conjuntos habitacionais a preservar e a requalificar e as necessidades tipológicas e locais
de realojamento”. Do lado da gestão, invocam-se estes e os
restantes objetivos da ORU (qualificação do edificado e dos
espaços livres e articulação com o restante sistema urbano),
por constituírem a causa de utilidade pública necessária para
justificar o recurso a um conjunto de ferramentas do Regime
Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), também a mobilizar,
que permitem apoiar ou condicionar a ação dos privados, articular as suas intervenções ou, se necessário, substituí-los.

3.1.

Masterplan para a UI Lomba.
[Equipa AIIA]
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Modelo 1

Intervenção integral dentro dos limites de uma ilha
LOMBA

Modelo 2

Modelo 2

Rua da Lomba 59

> colmatação das empenas
> regularização da fachada de tardoz
> reconfiguração do loteamento

> reposição da legalidade
> melhoria relações de meação

Travessa da Lomba 74-80

Travessa da Lomba 56 / Rua da Lomba 67

> reperfilamento e alargamento da rua
> demolições de parcelas da ilha

> consolidação da fachada de frente de rua
> demolições de parcelas da ilha

Núcleo Ruas de Vera Cruz / Lourenço

Princípios Transversais

FORA DA LOMBA

Intervenção integral integrando várias ilhas

Intervenção parcial articulando as ilhas com o restante edificado envolvente

Modelos de intervenção propostos, no território piloto e restantes “ilhas" em análise.
[Equipa AIIA]

3.1.

Rua de Vera Cruz 23 A

Estas continuidades, que consistem, basicamente, no
recurso às ferramentas já existentes, visam, paradoxalmente, viabilizar linhas de rutura orientadas para o entendimento das “ilhas” como parte da solução e não como parte do
problema. Mais concretamente, que, a intervenção sobre as
“ilhas” contribua para que a reabilitação destas estruturas
crie habitação condigna, mas também, complementarmente,
diminuir a densidade, aumentar a área permeável no interior
dos quarteirões, criar novos espaços públicos, frentes de rua
e percursos no interior dos quarteirões, qualificando o território. Contudo, a novidade não recai no recurso aos instrumentos do RJRU – reivindicados, tanto pela ELH do Porto,
como pelo 1º Direito, para promover intervenções mais profundas em “ilhas” –, mas na incorporação destes princípios
numa agenda partilhada entre os atores mais relevantes
deste processo: proprietários e inquilinos, entidade gestora
da ORU e Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano.

ILHAS DO PORTO

> aumento das áreas permeáveis
> redução das barreiras arquitectónicas
> aumento das áreas interiores dos fogos
(RGEU)
> percursos de evacuação e acessibilidades
> melhoria da ventilação e iluminação dos fogos
> colmatação de empenas e criação de novas
frentes de rua
> preservação da escala e relações
de vizinhança
> operação integrada em várias ilhas
> criação de percursos pedonais no
interior do quarteirão
Princípios de intervenção no Masterplan da Lomba.
[Equipa AIIA].
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> permanência dos agregados residentes
e adequação das respostas às suas
necessidades

Uma proposta de futuro

O masterplan para a Lomba assenta nos seguintes princípios:

1.
2.
3.
3.1.

4.
5.

6.

Clarificação e consolidação da malha urbana existente, tanto ao nível do edificado,
como dos espaços livres, princípio transversal que viabiliza o cumprimento de objetivos específicos como, por exemplo, a
melhoria das condições de habitabilidade;

Consolidação e qualificação do edificado
de frente de rua, pela harmonização dos
perfis, o respeito pelo loteamento histórico,
a uniformização das fachadas de tardoz e a
promoção, quando possível, da ventilação
transversal;

7.

Contributo para a estratégia Municipal de
sustentabilidade ambiental e mitigação das
alterações climáticas, designadamente introduzindo elementos naturais (árvores e
vegetação) e favorecendo a infiltração das
águas pluviais no solo;

8.

Melhoria das condições de habitabilidade
no interior dos quarteirões, pelo aumento
de área não edificada e permeável, tanto
nos logradouros privados, como na criação
de espaços públicos, a serem integrados
na rede já existente;

9.

Redefinição do sistema de percursos, tanto
no que toca à concentração da circulação
de veículos em poucas vias, mas qualificadas, como à criação de novas rotas pedonais (incluindo atravessamentos no interior
dos quarteirões);

10.

ILHAS DO PORTO
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Mitigação da sensação de “insularidade”,
quer nas próprias ilhas (pela melhor articulação com o tecido envolvente), quer
no território da Unidade de Intervenção da
Lomba (criando ligações no sentido nascente-poente e melhorando a permeabilidade pedonal);

Equilíbrio das atuais dinâmicas imobiliárias,
contribuindo para a redução dos valores
fundiários e das rendas (que dificultam a
criação de habitação a custos controlados)
e a fragmentação da propriedade (que impede a qualificação integral do território);

Promoção de intervenções integrais ou integradas em “ilhas”, multiplicando o impacto das operações de reabilitação na melhoria das condições de vida e na promoção
de saúde (aumento de áreas, iluminação e
ventilação naturais, mitigação de barreiras
arquitetónicas);

Permanência dos atuais residentes, em
condições de habitabilidade melhorada
e com rendas ajustadas aos rendimentos
(obrigando ao cálculo dos saldos de casas disponíveis e correspondentes rendas
após as intervenções de reabilitação);

Diversificação dos modelos de intervenção
no território, ao nível das fontes de financiamento, dos promotores das soluções e
dos tipos de operações urbanísticas (incorporando ao plano os atuais instrumentos financeiros, sem o limitar aos mesmos).

Uma proposta de futuro

Modelo de intervenção 1, para o caso da “ilha” na Rua de São Victor.
[Projeto: BAAU; infografia: Pixelparable]

Modelo 1
Intervenção integral, dentro dos limites estritos de uma “ilha”

3.1.

Primeiro, esta solução é a que, em princípio, menos necessidade tem de articular diferentes proprietários na prossecução dos objetivos traçados pelo Município para esta tipologia,
sendo, por isso, a que poderá enquadrar, com mais agilidade
e sem necessidade de acordos e conciliação de interesses e
possibilidades, os senhorios privados, donos de virtualmente
100% das aproximadamente 954 “ilhas” que ainda carecem
de reabilitação profunda. Segundo, serão poucas as “ilhas”
que, de momento, se encontram abrangidas por uma ORU de
tipo sistemático, o que dificulta a possibilidade de substituir
os proprietários em grande escala, caso não consigam ou desejem acompanhar os processos de reabilitação. A sustentabilidade deste modelo de intervenção depende, por isso, de
duas variáveis diretamente relacionadas com as anteriores:
da capacidade dos proprietários para promover as operações
(dependente da qualidade do financiamento disponível e da
complexidade burocrática associada); e da configuração do
território em que se inserem as “ilhas”, que poderá recomendar intervenções mais assertivas, acompanhadas pelo Município, como a que descrevemos em seguida.

O primeiro modelo de intervenção testado no masterplan
coincide com os já experimentados em outros momentos,
tanto na reabilitação das “ilhas” municipais – onde a “ilha” da
Belavista é o exemplo mais conhecido – como nas propostas de reabilitação para as “ilhas” privadas –como as “ilhas”
acompanhadas pela FAUP. O trabalho desenvolvido na Lomba
serviu para aferir a viabilidade deste modelo e adicionar uma
camada adicional, decorrente do precário estado de conservação de alguns destes núcleos e da dimensão das casas de
“ilha”, especialmente reduzida quando comparada com a métrica existente em outros territórios. Assim, à preservação da
morfo tipologia de “ilha”, acresce a substituição por edificado
de frente de rua e a libertação do interior do quarteirão para
aumento do espaço permeável. Este modelo de intervenção
representa uma maioria dos casos em estudo, tanto na zona
da Lomba como nas restantes “ilhas” em estudo, sendo a que
apresentará mais condições para ser replicado nas “ilhas” da
cidade, sobretudo por dois motivos.

ILHAS DO PORTO
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3.1.

O antes e depois da implementação do Modelo 1.
[Fotografia: Cassiano Ferraz. Infografia: Pixelparable]
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Modelo 2
Intervenção integral, integrando várias “ilhas”

3.1.

O segundo modelo de intervenção representa uma abordagem radicalmente diferenciada das até agora promovidas no território municipal que, apesar do seu caráter
inovador, decorre da simples implementação de uma das
possibilidades existentes no RJRU. Esta abordagem, que
viabiliza transformações mais profundas, tanto em termos
espaciais, como sociais, está exemplificada numa das operações delineadas para a Unidade de Intervenção da Lomba.
A intervenção consiste na reestruturação da propriedade de
um conjunto de seis ilhas contíguas, designadamente através
de empreitada única, que poderão ser adquiridas pela Porto
Vivo, SRU, entidade gestora da ORU. Por agir sobre a envolvente urbanística e, assim, incidir nos constrangimentos estruturantes a cada parcela, esta solução permite ultrapassar as
limitações existentes à intervenção dentro dos limites estritos
de cada “ilha”, alcançando resultados à partida improváveis:
por um lado, o aumento das áreas das casas e dos espaços
não edificados; por outro, o equilíbrio entre os saldos positivos
e negativos de casas resultantes, permitindo que, no todo, não
seja necessário realojar nenhum morador fora da zona.
Este modelo é, em simultâneo, o que mais promove o interesse público e o que apresenta menor possibilidade de replicação, por ser viável apenas em zonas com ORU sistemática
ou onde o Município puder liderar as operações, dado que implica a reabilitação simultânea de várias “ilhas “e a conciliação
dos interesses dos diversos proprietários. Contudo, não se
trata de situações antagónicas, mas, pelo contrário, complementares. A avaliação desta operação – que responde diretamente a três problemas estruturantes na Lomba, nomeadamente a fragmentação da propriedade, o elevado número de
inquilinos com muito baixos recursos, e os constrangimentos
territoriais à intervenção nas “ilhas” – poderá orientar a definição e sentido de novas ORU em zonas estratégicas, incluindo a delimitação de unidades de intervenção. De facto, 461
das 957 “ilhas” existentes no território municipal encontram-se
localizadas dentro de ARU, sendo, por isso, potencialmente
abrangidas pelos instrumentos de execução de operações de
reabilitação urbana previstos pelo RJRU. A margem de intervenção municipal pode aumentar, condicionar os objetivos a
atingir nestes territórios, definir planos de intervenção e viabilizar, atempadamente, condições para o aproveitamento de
futuras linhas de financiamento.
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Modelo de intervenção 2, para o caso de seis “ilhas” na zona da Lomba.
[Projeto: Equipa AIIA; infografia: Pixelparable.]

ARU’s existentes
ilhas dentro de ORU’s
restantes ilhas
“Ilhas” dentro e fora de ORU.
[Equipa AIIA]
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Relação área / tipologia

Proposta
T0 [35m²]

Existente

RGEU

T1 [52m²]

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T1

T1

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T1

T1

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T1

T1

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

Proposto

T1

T1

T2 [72m²]
T3

Rua de Vera Cruz / Rés do Chão e Rua do Lourenço / 1º Piso

T3 [91m²]

B

T2

C
T2
76.87m2

T1
50.81m2

T2
T1
59.70m2

T1
52.19m2

T1
61.85m2

T1
55.34m2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T3

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T3

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
2
55.00m

T1
51.14m2

T2
76.89m2

T1
2
55.00m

A
T1
54.95m2

T1
60.63m2

T1
2
55.00m

T1
58.15m2

T1
2
m
55.00

T1
55.48m2

T1
2
55.00m

T1
56.24m2

A

T1
55.17m2

T2
78.50m2

T1
2
55.00m

T1
54.88m2

D

Existente

Rés do Chão e 1º Piso

T1
55.17m2

T2
72.02m2

T1
2
55.00m

D

T3
90.66m2
T3
92.54m2

T1
56.23m2

B

3.1.

C

T1

T2

T3

Saldo da operação
63 parcelas

Existente

47* ocupadas 16 desocupadas
área impermeável
4% área permeável

47 parcelas

Proposta

36 T1

9 T2

2 T3

área impermeável
casas habitadas

casas devolutas

35% área permeável

Programa base para as seis “ilhas” na zona
da Lomba. [Equipa AIIA]
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* nem todas as parcelas ocupadas
correspondem a agragados residentes
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3.1.

O antes e depois da implementação do Modelo 2.
[Drone e infografia: Pixelparable]
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Operacionalizar esta estratégia não exige a criação de novos instrumentos legais. Hipoteticamente, torna mais fácil, tanto a incorporação de capitais próprios, como o impacto dos
mesmos sobre o território, dilui a eventual urgência dos prazos
associados ao financiamento estatal dentro de um projeto a
longo termo e, consequentemente, reforça a importância da
planificação desejada para o território. Contudo, na prática, é
o modelo de intervenção mais exigente e o que, pelas caraterísticas das “ilhas”, menos impacto cria no território, por exigir
articulações complexas entre diferentes serviços municipais
que nem sempre conseguem reduzir a incerteza que acompanha as contingências da intervenção privada. No território
concreto da Lomba, a implementação desta estratégia pode
beneficiar da articulação de três tipos de interlocutores dentro
da própria administração local: o gabinete de atendimento que
informa os proprietários sobre os apoios públicos existentes;
a Porto Vivo SRU enquanto entidade gestora da ORU, que
determina as orientações para as operações dos privados; e
o Departamento Municipal de Gestão Urbanística, que condiciona as operações em sede de apreciação urbanística.

Modelo 3
Intervenção parcial, articulando as “ilhas” com o restante edificado envolvente
O terceiro modelo de intervenção é a solução de recurso em
“ilhas” onde a fragmentação da propriedade impede de avançar com reabilitações integrais. Apesar disso, esta abordagem
não abdica da aposta na criação de condições urbanísticas de
conjunto mais vantajosas, que facilitem a reabilitação de cada
uma das frações que integram o território. Na Lomba, esta
situação coloca-se com especial força num dos quarteirões
onde, à fragmentação da propriedade, acresce uma diversidade de promotores – investidores privados e agregados em
situação de autopromover uma solução habitacional – e de situações formais – desde “ilhas” até vestígios de “ilhas”, onde a
situação mais vantajosa seria a sua substituição por edificado
corrente de frente de rua. Toda esta dispersão e diversidade
obriga a assumir os tempos de cada um dos intervenientes,
sendo necessário traçar um rumo que, apesar de poder ser
revisto periodicamente, deverá definir os objetivos que cada
um dos proprietários deverá alcançar para deixar mais margem
de manobra aos restantes intervenientes.

3.1.

Modelo de intervenção 3, para o caso de uma “ilha” na zona da Lomba.
[Equipa AIIA]

ILHAS DO PORTO

88 — 89

Uma proposta de futuro

Alicerces para um
novo futuro

A institucionalização deste gabinete na Porto Vivo, SRU, durante
o AIIA, serviu para clarificar este processo.
A delimitação do trabalho nas suas etapas mais elementares, identificando os intervenientes e as informações mais relevantes a cada momento, bem como os elementos técnicos
adequados aos recursos disponíveis, permitiram definir uma
linha de montagem municipal apta a promover a reabilitação
das ilhas, designadamente, com aproveitamento dos financiamentos disponíveis. A abordagem proposta compreende vários
estágios, desde logo: (1,2) a identificação e caraterização do
edificado e dos residentes; (3) o acompanhamento de proximidade para definir a solução viável e instruir candidaturas a financiamento público; (4) a aprovação das candidaturas por parte
das entidades financiadoras; (5) a contratação de técnicos e a
elaboração de projetos; o realojamento temporário dos moradores; (6,7) a concretização das obras; (8,9) e o regresso dos
inquilinos às casas novas e a sinalização dos novos residentes,
por parte do Município, quando da reabilitação resultarem fogos vagos. Todo este processo é moroso, envolve uma grande
diversidade de intervenientes e, portanto, de linguagens, sendo
essencial uma mediação constante, capaz de evitar problemas
que não possam ser resolvidos em fases posteriores.

Os modelos de intervenção descritos, por traduzirem o diálogo entre as caraterísticas do terreno físico e a estruturação das
estruturas de governança, permitem antecipar um processo de
inovação institucional propício para a definição de uma política
municipal para as “ilhas”. Quando falamos num processo de inovação institucional, referimo-nos, “primeiro, a alteração de práticas – uma alteração clara e tangível em relação à forma como as
coisas eram feitas no passado – e, segundo, capacidade operacional para sustentar a inovação, bem como apoio continuado
de parceiros cruciais para esta inovação” 1. Este processo coincide, primeiro, com a institucionalização de algumas das práticas que, até agora, tinham uma dimensão experimental ou eram
assumidas por entidades externas ao Município, mesmo que em
parceria com ele. E, segundo, com o arranque de uma nova fase
que terá como principal objetivo garantir as condições para executar as operações consoante os critérios estabelecidos para
as habitações, as pessoas e o território, bem como acumular
um capital de experiência, que poderá contribuir para melhorar a
regulamentação destas matérias.

1 Atendimento, Sinalizações, Pedido de apoio

3.2.1. O papel do gabinete de atendimento na linha de montagem municipal

3.2.

Um dos fatores essenciais à realização destas obras é a existência de um gabinete de atendimento aos proprietários de
“ilhas” que, à data do início do programa AIIA, era assegurado
pela FAUP. A experiência deste gabinete, na continuidade do
trabalho prévio desenvolvido pelo Habitar Porto em parceria
com a Divisão Municipal de Reabilitação Urbana | Direção
Municipal de Urbanismo, serviu para identificar e abordar os
principais problemas inerentes à reabilitação das “ilhas”. Em
muitas ocasiões, os proprietários não conhecem a existência
de apoios para a realização de obras ou, quando os conhecem, não dispõem dos conhecimentos técnicos para promover
as operações, nem conhecem a sequência lógica ou as instituições envolvidas. O desenvolvimento de projetos por parte
de projetistas privados também coloca, por vezes, algumas
questões relacionadas com o enquadramento urbanístico a
mobilizar – o que poderá levar à consolidação da precariedade existente – e as condições específicas do financiamento.
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2 Ilha degradada

3 Município do Porto
Atendimento
personalizado
Porto Vivo, SRU

Candidatura
ao 1º Direito

Moradores com condições
de habitabilidade precárias

6 Obras

Define princípios de intervenção
físicos e sociais

5 Proprietários

4 IHRU

Encomendam o
projecto e as obras

7 Ilha reabilitada

1 Cels, Jong, J. de.,
& Nauta, F. (2012).
Agents of change
strategy and tactics
for social innovation.
Brookings Institution
Press.

8 Regresso dos inquilinos

Moradores com condições
de habitabilidade adequadas

Aprova a candidatura
e atribui o financiamento

9 Município do Porto

Restantes inquilinos
elegíveis ao 1º Direito

Linha de montagem municipal para a reabilitação das “ilhas”. [FAUP e Equipa AIIA]
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O papel do gabinete de atendimento dentro deste processo encontra-se já estabilizado em cinco fases, que serão
desenvolvidas em articulação e colaboração com todos os
intervenientes: (1) identificação da situação jurídica dos prédios, nomeadamente, através da obtenção das descrições
prediais e outros documentos que, em confronto com o PDM
e a legislação nacional, permita analisar a operação do ponto
de vista urbanístico e garantir a legalidade da operação e a
criação de um contexto mais favorável à reabilitação de cada
uma das casas; (2) realização do levantamento físico e social
pormenorizado da “ilha”, que, sobreposto à fase anterior, permite a definição arquitetónica mais apropriada para o local e
para as pessoas que lá residem; (3) desenvolvimento da solução em articulação constante com a Direção Municipal de
Desenvolvimento Urbano, para dar garantias e viabilidade ao
projeto candidatado a financiamento; (4) cálculo de uma estimativa orçamental e de rendas, com base nas informações
definidas anteriormente, e obtenção da aprovação de inquilinos e proprietários; (5) compilação e produção dos elementos instrutórios necessários à obtenção de financiamento, que
permitirá ao proprietário contratar os técnicos responsáveis
pelo desenvolvimento em pormenor da operação urbanística
previamente validada pelo Município.

Ilhas

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

enquadramento

levantamento

proposta

viabilidade

candidatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.2.2. O Observatório das “ilhas” na criação de condições para o
gabinete

3.2.

Para que o gabinete de atendimento possa acelerar e qualificar
as obras em “ilhas” é necessário criar um espaço operacional
favorável, que passa por determinar e quantificar os objetivos
desejáveis em “ilhas” para, em seguida, assegurar a existência
de condições e recursos essenciais à sua concretização. Esta
premissa está construída em relação direta com: o dilatado
processo que precedeu este trabalho e que exigiu: criar espaços de contacto com técnicos, inquilinos e proprietários;
analisar as oportunidades e constrangimentos dos quadros financeiro e regulamentar vigentes à luz de casos reais; usar as
aprendizagens para utilizar as ferramentas existentes e propor
alterações às mesmas, capazes de multiplicar o seu impacto
– por exemplo, via alteração do PDM; desenvolver materiais
técnicos que permitissem avaliar a viabilidade das operações
e facilitar a tomada de decisão; implementar procedimentos de

5
8 12
2

6
3

10 7
11

9
4

1

ilhas acompanhadas no Gabinete de atendimento
as 957 ilhas do Porto
Trabalho realizado no gabinete de atendimento na Porto Vivo – SRU.
[Equipa AIIA]
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2
Gabinete do 1º Direito

Pessoas

Observatório

1

Dados

Candidaturas

Políticas

Obras

Estratégia

momento atual
[novo ciclo]

Observatório das Ilhas
O que foi feito

Tarefas envolvidas

Entidades envolvidas

1 Definir um rumo para
a reabilitação física e
social das ilhas

Elaborar um quadro de
avaliação e referência
urbanística
Alterar o PDM
Criar regulamento municipal
de atribuição de casas

Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano
FAUP
Rede Social Concelhia
Juntas de Freguesia
Porto Vivo, SRU
Proprietários

2 Medir a distância
entre as dinâmicas
necessárias e
as existentes

Levantamentos socioespaciais
Acompanhamento social
Masterplan
Programas base
Candidaturas

Equipas multidisciplinares
Juntas e Comissões Sociais de Freguesia
Porto Vivo, SRU / IHRU / Direção Municipal
de Desenvolvimento Urbano
FAUP / Escola Superior de Educação

3 Sugerir medidas
corretivas para
aproximar a realidade
do desejo

Institucionalizar entidade
mediadora
Alterações ao quadro
de avaliação e refrência
Estimular a produção
de conhecimento

Porto Vivo, SRU
Equipas multidisciplinares
Direção Municipal de Urbanismo / FAUP
/ Ordem dos Arquitetos – Secção
Regional Norte

Articulação entre o Observatório das “ilhas” e o Gabinete.
[Equipa AIIA. Fonte: Paulo Alexandre Monteiro Vieira.]

3.2.

controlo prévio que permitissem cumprir todos os objetivos da
legislação, mas aligeirando/simplificando/dispensando procedimentos para reduzir o custo e o tempo das operações; escolher territórios piloto onde testar e implementar os princípios
de intervenção dentro de redes institucionais adequadas.
Reabilitar “ilhas” para incluir socialmente os seus residentes exige articular os principais envolvidos em pelo menos três
frentes: (1) conhecer e planificar, através da sistematização
dos constrangimentos e oportunidades no acesso às ferramentas, financiamento e recursos disponíveis; (2) aproximar
e codecidir, construindo um modelo de governança que, a
partir do acompanhamento de proximidade, produza informação de apoio à tomada de decisões; (3) informar e capacitar,
produzindo alterações em termos de conhecimento e comportamento em relação às ferramentas existentes, tanto nos
beneficiários, como nos quadros técnicos. O Observatório
deve, portanto, escapar a sua noção clássica – que assume
um papel de retaguarda, limitando-se ao tratamento estatístico, de caráter contínuo ou avulso, de variáveis pertencentes
ao universo físico e social das “ilhas” – e adotar outra mais
operacional, em posição de ponta de lança, debruçando-se
sobre atores e matérias relacionadas com a operacionalização, a diminuição da distância entre o desejado e o existente
e o recurso ao conhecimento acumulado para influenciar as
políticas nacionais em matéria de habitação. Assim, o observatório deve contemplar:

ILHAS DO PORTO

3

Histórico do Observatório das “ilhas”.
[Equipa AIIA]

1. A determinação dos objetivos a atingir na concretização das
operações, tanto na vertente física como na social. Este objetivo deverá estar acompanhado de princípios e métricas que,
na medida do possível, pertençam à prática quotidiana das
principais entidades envolvidas. Estas balizas podem referir-se a dimensões tão diferenciadas como as áreas regulamentares ou os objetivos de sustentabilidade ambiental, mas, em
qualquer caso, facilita o cumprimento de duas metas. Primeiro,
vincular o cumprimento da legalidade com a alavancagem de
recursos necessários para viabilizar uma transformação que
valha a pena. Segundo, medir metas e desvios e introduzir
medidas que permitam aproximar o desejo da realidade (e,
quando necessário, mudar a forma dos desejos para viabilizar
transformações possíveis e que façam sentido).
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Se nada for feito

Abordagem proposta

Se nada for feito

Abordagem proposta

13

13
34L42M3$
2$NA><
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235L22M3$
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Viabilização da redução da ocupação do solo.
[Equipa AIIA]

Combate à segregação sócio-espacial.
[Equipa AIIA]

Quarto Cozinha
2
2
6.42m 7.09m

T0

T0

T0

Sala
WC 11.43m
2.7m2

T2
Quarto

2

3.2.

Viabilização das intervenções integradas, via combate à fragmentação da propriedade.
[Equipa AIIA]
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Introdução de funções essenciais dentro das casas sem agravar as condições existentes.
[Equipa AIIA]
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Lav.

WC
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Sala e cozinha

Quarto

2. A identificação de territórios de intervenção prioritários, que
evitem a dispersão de esforços, permitam o acompanhamento de proximidade e contribuam para materializar, com mais
garantias de sucesso, as operações previstas. Os critérios de
escolha podem replicar ou complementar os utilizados durante o AIIA ou incluir outros novos, enquanto os pontos de entrada podem ser variáveis e influenciar a rede de intervenientes a mobilizar. Diversos atores reconhecidos na Lei de Bases
da Habitação podem contribuir para esta matéria, desde logo
as instituições de ensino superior e as ordens profissionais, a
Câmara Municipal e as empresas públicas municipais, as Juntas de Freguesia ou as entidades do terceiro setor.

5. A articulação estreita com o gabinete de atendimento, que
pode acontecer por duas vias: por um lado, da análise dos resultados atingidos durante e depois a reabilitação das “ilhas”,
por forma a avaliar as dimensões que terão de ser afinadas
(custo e duração final das obras, qualidade da operação materializada, dificuldades identificadas durante o processo de
candidatura, realojamento e regresso às casas, por exemplo);
por outro lado, das alterações a introduzir em sede de projeto
devido às mudanças de contexto (dos quadros regulamentares e financeiros ao nível nacional ou comunitário, das diretrizes estratégicas municipais, por exemplo.).
A mobilização de todas estas ferramentas pode contribuir, não só para potenciar a lógica do “aprender fazendo”,
mas também para, a partir de experiências concretizadas, corretamente registadas e monitorizadas, facilitar que todos os
envolvidos possam participar num processo sujeito a menor
incerteza e subjetividade. Talvez esta seja a atitude que, independentemente das alterações orgânicas, legislativas ou políticas que venham a existir, melhor se adequa à resolução dos
problemas existentes nas “ilhas”. Reabilitar “ilhas” significará
para alguns qualificar território, para outros ter melhores ferramentas para acompanhar a construção de percursos de vida
condignos. Haverá quem leia este processo do ponto de vista
técnico e quem o faça do ponto de vista ideológico. Para a
maioria será, talvez, a melhor forma de permanecer numa cidade que quer contribuir para o desenvolvimento social dos seus
munícipes. Que este debate aconteça será bom e necessário,
para que na prossecução deste objetivo, todos consigam sentir-se minimamente representados.

3. A promoção de uma maior permeabilidade entre as dinâmicas no terreno físico e as possibilidades do terreno institucional. O principal objetivo deste ponto é alavancar os principais
recursos endógenos para a mudança e bloquear ou mitigar
os elementos que ameacem o rumo proposto. Neste ponto
interessa: conhecer o terreno (e.g. a estrutura de propriedade,
a partir da consulta à Autoridade Tributária ou à Conservatória do Registo Predial); discriminar positivamente a prevenção
nas “ilhas” (e.g. identificação de obras ilegais ou de processos
de qualificação de “ilhas” que possam ser acompanhados em
sede de licenciamento, via Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano); sinalizar os agregados com maiores problemas e encaminhar para as soluções disponíveis na Rede Social (via Juntas de Freguesia).

3.2.

4. A promoção e dinamização de operações de reabilitação urbana. Como se viu, o recurso às ferramentas do RJRU aumenta a margem de ação municipal e contribui para o aumento do
impacto das operações de reabilitação. Nesta frente, é importante a mobilização da Direção Municipal de Desenvolvimento
Urbano (que, em articulação com o ponto 2, ou influenciando
sobre o mesmo, pode promover a aprovação de novas ORU
em ARU já delimitadas ou por delimitar), bem como da Porto
Vivo, SRU, que, enquanto entidade gestora das ORU, tem ao
seu alcance ferramentas privilegiadas, não só no âmbito da
execução dos projetos, como também na dimensão antes referida da prevenção (exercendo o direito de preferência de compra para evitar transações que coloquem em causa o interesse
público ou monitorizando os valores praticados pelo mercado).
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4

Um caminho
de ida e volta

Clarificação dos objetivos
a atingir

"Arquitetura para
o maior número"
João Gonçalves

Falta de apoio
à reabilitação

4.1.

Talvez, neste momento, seja mais clara a natureza do problema
que se pretende resolver, tendo-se revelado que a pobreza e
a exclusão social são ponto de encontro entre as situações
habitacionais precárias, as dificuldades em aceder ao emprego e à educação, ou as condições de saúde, simultaneamente
causa e consequência. A convergência de todas estas circunstâncias pode fazer com que o surgimento da adversidade
se materialize, não num simples problema, mas antes numa
verdadeira catástrofe pessoal 1,2,3. Contudo, a dimensão da carência é de tal magnitude que os indivíduos, por si sós, não
conseguem ultrapassar a sua situação de fragilidade. Neste
contexto, o acesso aos recursos é uma ferramenta essencial
para evitar os fatores de risco e quebrar cadeias de transmissão geracionais. Apesar de o poder público emergir como um
ator-chave no nivelamento das desigualdades, a sua eficácia
encontra-se pautada por, pelo menos, duas condicionantes:
as respostas das instituições são limitadas; e por vezes, os
próprios requisitos de acesso aos recursos são, também eles,
causas de exclusão.
O trabalho desenvolvido permite retirar algumas conclusões sobre a capacidade da abordagem proposta ultrapassar
alguns destes entraves. Em termos físicos, os projetos realizados – que conciliam os problemas identificados durante
o levantamento com as orientações da Direção Municipal de
Desenvolvimento Urbano e as atuais linhas de financiamento –
provam que é possível aumentar significativamente a área das
casas e a superfície e qualidade dos espaços não edificados,
mantendo as rendas existentes, sem que a inevitável redução
do número de fogos impeça manter todos os residentes e,
ainda, atrair novos moradores. Em termos operacionais, o processo permitiu alargar a rede de intervenientes e acelerar e
qualificar o processo de elaboração de respostas. Estas fundações permitem incorporar outras instituições ainda periféricas ao processo e consolidar algumas das opções tomadas
previamente ao programa, com vistas à construção de uma
posição de maior força no futuro, usando ou agindo sobre as
ferramentas existentes.
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Habitações
precárias

Ilhas
do Porto

"Entre conhecer,
fazer e transformar"
Paula Gândara Reis

Acção/
articulação
colectiva

"Do tratamento
à prevenção"
Sara Oliveira

Exclusão
social

"O espaço
não edificado
como mecanismo
de melhoramento
da qualidade de vida
da população"
Vitor Almeida

Dissertações de mestrado, articuladas entre si, desenvolvidas no âmbito da colaboração entre a FAUP e o Município
do Porto. [Autores das teses]

Rendas e rendimentos
T1

T2

T3
93 m²

83 m²

1 Alguacil, J. (2006).
"Barrios desfavorecidos:
um diagnóstico de la
situación española".
Exclusión social y estado
de bienestar em España.
Madrid.

59 m²

100 €

2 Bruquetas,
M. et al (2005).
"La regeneración de
barrios desfavorecidos".
Fundación Alternativas,
Madrid.
3 Hernandez Aja,
A. et Al (2018).
"Barrios vulnerables
de las grandes
ciudades españolas".
1991/2001/2011.
Madrid.

41 m²

36 m²

32 m²

167 €

79 €

687 €
862 €

930 €

Área média proposta

Renda média a manter

Área média existente

Renda de mercado [de acordo com o INE]

Transformação prevista nas operações de reabilitação: aumentar as áreas sem acompanhar os valores de mercado.
[Equipa AIIA]
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Viabilidade das rendas

O trabalho desenvolvido entre janeiro de 2021 e junho de
2022, ao abrigo do programa AIIA, pretende contribuir para a
criação e concretização de cursos de ação diferentes e sustentáveis para as “ilhas” do Porto, mas não aspira a que esta
linha de intervenção municipal seja definitiva e inequívoca. A
natureza variável dos objetivos a atingir, dos intervenientes a
mobilizar, e do contexto em que este processo decorre, obriga
qualquer abordagem realista a trabalhar mais com variáveis
do que com constantes. Em qualquer caso, existem algumas
constantes que podem ser mantidas, nomeadamente ao nível
dos procedimentos técnicos, mas também dos princípios de
intervenção. Ao longo do trabalho constatou-se que o acompanhamento de proximidade, mediado por equipas multidisciplinares e ancorado em casos reais, é uma forma de encurtar a
distância entre quem tem o problema e quem tem as soluções,
bem como de garantir a adequação das mesmas. Elencamos,
em seguida, as pistas para a intervenção futura, obtidas segundo esta mesma metodologia.

Renda acessível

Renda condicionada

4.1.1. Para quem?

4.1.

Antes do início do programa AIIA, esta resposta não era completamente clara, colidindo os desejos (a permanência dos
moradores em condições de habitabilidade melhorada) com
a realidade (apenas a atração de um novo perfil de residentes viabilizava as reabilitações). Pelo menos até ao segundo
trimestre de 2026, a linha de financiamento disponível atualmente poderá permitir que a reabilitação urbana beneficie um
público-alvo que normalmente não consegue uma resposta
satisfatória via mercado de habitação privado. Após essa data,
eventuais alterações ao financiamento poderão colocar em
causa a viabilidade das operações para as rendas mais baixas.
Em qualquer caso, os levantamentos realizados e o cruzamento com os projetos e as condições de financiamento reais permitem concluir que este público-alvo poderá ser composto,
tanto pelos atuais residentes – com algumas limitações para
os rendimentos mais baixos –, como por novos moradores,
cujo teto de rendimentos está igualmente determinado 4.
O alargamento dos destinatários das soluções habitacionais permite colmatar uma lacuna prévia à pandemia de
COVID-19, fazendo com que a reabilitação das “ilhas” ganhe
dimensão de política local de habitação. Esta dimensão estratégica decorre do regime de rendas adotado, a renda condicionada, sensivelmente inferior à praticada no mercado livre.

ILHAS DO PORTO

Elegível com situação melhorada

< 200 € per capita após pagamento da renda

Elegível com situação piorada

Não elegível

1=

Desempenho do atual programa municipal de subsídio à renda, considerando vários regimes de rendas,
para uma amostra de agregados na zona da Lomba.
[Equipa AIIA]

Fragilidade económica
Proveniência dos rendimentos não elegíveis

4 Rendimento Médio
Mensal equivalente
a 4 IAS, sujeito a
ponderação com
base na dimensão
e composição do
agregado familiar.
Em simultâneo,
coloca-se um teto ao
património mobiliário,
de até 8.000€ na conta
bancária. (DL-37/2018)

Reformado

Trabalho informal

Rendimento Social de Inserção

Desemprego

Empregado

Restantes

1=

Caraterização dos agregados que mais dificuldade têm em viabilizar as operações de reabilitação a partir
das rendas pagas.
[Equipa AIIA]
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Elegibilidade – T1 – 2 pessoas
Habitação
Social

4.1.2. Para quê?

Porto com
Sentido

Porto
Solidário

Programa
proposto

Sobressaem duas frentes de intervenção. A primeira remete
para a dimensão física, que vai ao encontro do sentido estratégico da Nova Geração de Políticas de Habitação, isto
é, privilegiar a reabilitação urbana. A importância do trabalho
realizado reside na possibilidade de ilustrar os resultados atingidos, tornando-os quantificáveis, avaliáveis e percetíveis por
todos. Esta circunstância permite que alguns dos princípios
abstratos que os municípios devem cumprir para aceder ao 1º
Direito (como o “princípio do planeamento estratégico local”,
o “princípio das acessibilidades” ou o “princípio da sustentabilidade ambiental”, apenas para referir alguns de especial
importância para as “ilhas”) sejam debatidos a uma nova luz,
por um público abrangente agora em maior pé de igualdade.
Assim, a experiência dos casos concretos permite afinar algumas ferramentas que a própria Estratégia Local de Habitação
do Município prevê para atingir os princípios exigidos e que,
por serem de natureza local, podem ser alterados tendo em
conta as especificidades do território.

3750 €

90%

3014 €

80%
70%
1410 €

60%

1371 €

50%
960 €

926 €

916 €

40%
30%
20%
573 €

500 €

10%

A segunda das frentes remete para os direitos que vão
para lá da habitação. Para atingir os objetivos de justiça social,
o trabalho técnico nas ilhas deverá incidir em várias etapas.
O primeiro incide nos levantamentos, que permitem identificar
privações e expectativas, bem como planear de forma sustentada as respostas a acionar em função de cada pessoa e
do seu contexto de vida. O segundo refere-se à divulgação
dos projetos de reabilitação das casas e respetivas medidas
de apoio. Facilitar a audição e participação dos inquilinos e
proprietários pode viabilizar e enriquecer um processo de
mudança que, apesar de estar ancorado no interesse geral,
tenderá a colidir com a perceção individual de cada um dos
envolvidos. O terceiro prende-se com o cenário pós-reabilitação, abrangendo a ocupação das casas reabilitadas (adaptação aos novos espaços, reconstrução das sociabilidades e
redes de vizinhança, por exemplo) e a construção de percursos de vida (resolvido o problema habitacional, será mais fácil
que as respostas sociais, disponíveis ou a construir, permitam
aos agregados melhorar o acesso aos restantes recursos de
que carecem).

344 €

Renda
apoiada

Renda acessível
[taxa de esforço -35%]

Renda
de mercado

1,5% com resposta

Rendimento limite

Rendimento médio

Rendimento candidato mais elevado

Renda condicionada
[taxa de esforço -27%]

Rendimento menor sem apoio

Para quem é acessível a reabilitação das "ilhas"? Transversalidade, problemas e oportunidades do programa proposto.
[Fonte: INE/Domus Social / Porto Vivo, SRU / Juntas de Freguesia do Bonfim e de Campanhã]

4.1.

Com efeito, a análise do público-alvo que, com o teto de rendimentos impostos pelo programa 1º Direito, consegue pagar as
rendas determinadas com uma taxa de esforço entre os 15% 5
e os 27% 15, permite colmatar o espaço em branco existente
entre os programas municipais já em curso, tanto os que agem
do lado da oferta de habitação pública (dando resposta à faixa
populacional com menos rendimentos), como os que agem do
lado do subsídio ao arrendamento (dando resposta às faixas
com menos e mais rendimentos a partir, respetivamente, dos
programas “Porto Solidário” e “Porto com Sentido”).
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5 Baliza determinada
pelo Programa
de Arrendamento
Acessível.
6 Baliza determinada pelo
sentido estratégico
da Nova Geração de
Políticas de Habitação.
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Caso 1

Viúva / 79 anos / reformada

Mulher sozinha / 54 anos / desempregada

Problemas identificados

Objetivos alcançados

Problemas identificados

Objetivos alcançados

Ansiedade, depressão
e solidão

Participação em
atividades do CLDS
para idosos

Histórico de
toxicodependência
e alcoolismo

Encontrar resposta
de habitação urgente

Grupo de risco
[COVID-19]

Comparecimento
regular às consultas
médicas

Pouco autónoma e
dependente da rede
de apoio social

Evitar a deslocalização e
afastamento das redes
de apoio habitual

Isolamento social

Retoma de contato
com família e vizinhos

Risco elevado
de despejo

Permitir a construção
de um projeto de vida
inclusivo

Problemas de saúde
e dificuldade
de acompanhamento

Adesão ao programa
Chave de Afetos

Dificuldade em
encontrar alternativa
de habitação

Oferecer apoio na
aproximação aos
cuidados de saúde

Insalubridade e
más condições de
habitabilidade

Melhora na relação
com senhorio

Risco de perda de redes
e agravamento do estado
psico-emocional

Minimizar distância
em relação à rede
formal de cuidados

Caso 2

4.1.

Caso 3

Casal sem filhos / 50 e 60 anos / RSI e reformado

Caso 4

Monoparental feminina / 28 anos / filhas de 2 e 3 anos / desempregada

Problemas identificados

Objetivos alcançados

Problemas identificados

Situação atual

Graves carências
económicas e
habitacionais

Evolução positiva a
gestão nível de vestuário,
higiene e doméstica

Falta de rede
familiar

Foi integrada num
curso EFA secundário
[financiado]

Mulher acamada
com graves problemas
de saúde

Retoma gradual
de saídas à rua,
acompanhada

Não consegue
suportar rendas
de mercado

Conclusão prevista
em 2023, com vista à
empregabilidade

Ausência de
acompanhamento médico e
consultas médicas atrasadas

Adesão ao programa
Chave de Afetos

Teve de deixar casa
de ilha
[senhorio quis vender]

Filhas frequentam
uma creche social

Sinais de depressão
e necessidade de
acompanhamento psiquiátrico

Comparecimento regular
a consultas psiquiátricas

Há mais de um ano
na lista de espera
da habitação social

Vivem em sobrelotação
e com taxa de esforço
elevada

Companheiro apresenta
desgaste do cuidador

Apresentação de
candidatura ao programa
Porto Solidário

Candidatou-se ao Porto
com Sentido
[sem sucesso]

Candidatou-se
recentemente ao programa
Porto Solidário

Casos trabalhados pela equipa do AIIA, em articulação com a rede social concelhia e outros parceiros no terreno.
[Equipa AIIA]
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4.1.3. Como?

4.1.

O processo de reabilitação das “ilhas”, conforme se tem vindo
a referir, é um processo complexo e levanta, pelo menos três
dificuldades que devem ser contornadas. Por um lado, os principais intervenientes – inquilinos e proprietários – carecem,
em muitas ocasiões, da capacidade técnica e financeira para
iniciar ou acompanhar estes processos. Por outro lado, trata-se de situações que, do ponto de vista morfológico e social,
nem sempre se enquadram nas práticas instituídas em cada
uma das entidades que é preciso mobilizar, colocando-se dificuldades em praticamente todos os níveis de intervenção
– desde os regulamentos municipais, até aos financiamentos
nacionais ou comunitários. Finalmente, o enquadramento legal
da especificidade da problemática associada à reabilitação
das ilhas não garante, embora facilite, a resolução dos problemas existentes. O desafio reside, portanto, em facilitar apoio
técnico aos destinatários, garantir o cumprimento dos princípios de rigor e salvaguarda do interesse geral que subjazem
os procedimentos administrativos e, em simultâneo, adequar
as normas e regulamentos em vigor à realidade e especificidade das “ilhas”.
A solução reside, assim, num caminho de ida e volta, pautado pelo diálogo estreito com os destinatários das ferramentas existentes e pela consciencialização das entidades pública, no que concerne às dificuldades e limitações existentes
à aplicação das mesmas. Esta articulação entre todos os intervenientes pode ter como resultado a adequação das ferramentas e dos procedimentos administrativos ao objetivo a alcançar e, em simultâneo, a garantia de compromisso de todos
os intervenientes com o processo. Esta abordagem possibilita
fugir a um falso dilema na atribuição de grandes montantes de
financiamento, que oscila entre dois extremos: a colocação do
ónus da prova do lado de quem precisa (mas que não tem os
meios para acompanhar processos muito profissionalizados)
ou o estabelecimento de metas mais modestas e fáceis de
fiscalizar, limitando o seu alcance (que corre o risco de não
resolver os problemas existentes). A terceira via, apresentada
a seguir, propõe minorar ou fasear o cumprimento dos procedimentos por forma a exigir mais do resultado final (e não tanto
aos envolvidos) e evitar que o acesso às ferramentas públicas
se torne fator de exclusão.
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Ilha na Rua de São Victor, 172. Década de 1940.
[Arquivo Histórico Municipal do Porto]
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4.2.

ÁREAS LIVRES

Os resultados atingidos durante o programa AIIA provam três
factos. Primeiro, que a concretização das propostas não depende tanto da existência de oportunidades, mas da capacidade de as provocar. No caso da reabilitação das “ilhas”, a
convergência de várias frentes de ação municipal dá as garantias necessárias e suficientes para legitimar o acesso às fontes de financiamento que vieram a ser criadas posteriormente.
Segundo, quando a incerteza é grande, importa que esta programação esteja balizada por métricas e metas que, por estarem baseadas em regulamentos e princípios aprovados pelas
administrações, facilitam o cumprimento dos procedimentos
administrativos necessários à mobilização dos recursos públicos. Terceiro, que quando os problemas e as soluções são
construídos coletivamente, cada um dos intervenientes recebe
mais garantias e, por isso, está mais disponível para se envolver no processo – um compromisso essencial para que, em
vez de concentrar-se numa única pessoa, ponto ou instituição,
o poder circule entre todos os interessados.
A concretização de algumas das frentes pode precisar
do apoio do poder público. A magnitude das obras a realizar
nas casas de “ilha” mais degradadas exige um investimento
incompatível com as rendas cobradas e, por sua vez, apresentam uma complexidade técnica que não é acessível a todos
os proprietários. Neste sentido, é necessário prestar apoio
técnico de proximidade para poder agir em duas frentes: por
um lado, facilitar o acesso ao financiamento público que viabiliza a reabilitação destes territórios para as populações com
menos recursos, acompanhando os proprietários na complexa
burocracia associada; por outro lado, vincular o financiamento
a propostas certeiras de reabilitação, previamente validadas
pelo município. Esta estratégia exige a criação de procedimentos de controlo prévio acessíveis ao público-alvo que, por
permitir adaptar as exigências burocráticas aos recursos disponíveis e às condicionantes existentes em cada fase e por
acompanhar os beneficiários em cada estágio, faz com que o
rigor não seja um entrave, mas antes uma garantia de sucesso
para os proprietários.

EDIFICADO

A operacionalização
dos objetivos

Desconformidades
ou fragilidades

Consequências

Critérios de
intervenção

Enquadramento
regulamentar

Desadequação das
áreas

Sobrelotação

Aumento das áreas por
aglutinação ou adição

1, 2, 3, 4

Ausência de funções
essenciais no interior
dos fogos

Construção de anexos
clandestinos

Introdução de módulos
infraestruturais de cozinhas
e casas de banho

1, 2, 3

Acessibilidade
reduzida

Problemas de
mobilidade

Correção de dimensões
e eliminação de barreiras
físicas

2, 3, 5

Ventilação
e insolação
insuficientes

Riscos para a
saúde respiratória,
cardiovascular
e /ou integridade física

Aumento da superfície de
fachada e vãos

1, 2, 3, 6

Focos de humidade

Adequação dos materiais e
métodos construtivos

1, 2

Desconforto térmico

Adequação de isolamento
térmico e caixilharias
eficientes

1, 2, 3

Debilidade estrutural

Risco de colapso
das estruturas

Reforço das estruturas

1, 2, 3

Relação deficiente
com a envolvente

Precariedade
construtiva

Qualificação da relação
(colmatação e resolução
de confrontações;
medidas de combate
ao fogo)

1, 2, 3, 4, 6, 7

Sobre-edificação
(anexos clandestinos)

Redução do espaço
livre, da ventilação e
do soleamento

Aumento dos espaços
livres (demolição)

1, 2, 4

Impermeabilidade
do solo

Dificuldade de
escoamento de águas

Aumento da superfície
permeável

4

Acessibilidade
reduzida

Problemas de
mobilidade

Eliminação de barreiras
físicas

5

1. DL n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951 (RGEU)
2. DL n.º 307/2009, de 23 de Outubro – REGIME JURÍDICO DA REABILITAÇÃO URBANA (artº 51); DL n.º 555/99,
de 16 de Dezembro – REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (artº 60)
3. Decreto-Lei n.º 95/2019 – Estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas
4. Regulamento do Plano Diretor Municipal do Município do Porto (artº16)
5. DL n.º 163/2006, de 8 de Agosto (Acessibilidades)
6. Código Regulamentar do Município do Porto
7. Regime Jurídico de Seguração contra o Risco de Incêndio emEdifícios (DL 220/2008, de 2 de novembro)
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casas habitadas

Existente
área impermeável
área permeável
Proposta
área impermeável
41% área permeável

Relação área / tipologia
T0 [35m²]

RGEU

Existente

20.61m²

28.83m²

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1 [52m²]

41.86m² 44.30m²

T2 [72m²]

64.08m²

T3 [91m²]
72.97m²

98.19m²

T2

T3

Proposto

4.2.
T1

T1

T1

T1

T2

T2

Programa base para uma "ilha" em São Victor, destinado a facilitar o acesso ao financiamento público.
[FAUP / Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano]
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Projeto para uma "ilha" em São Victor,
já completamente desenvolvido por
um técnico privado.
[BAAU]
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Em outras situações, mais do que apoiar, o poder público
deve liderar as operações. A remoção das condicionantes de
ordem territorial requer agir numa segunda frente: identificar
todas as ferramentas disponíveis e mobilizar os intervenientes
que as podem acionar. Para além dos instrumentos de apoio
financeiro, o recurso a medidas legislativas e de regulação,
como o RJRU, permite, como vimos, alargar a margem de ação
destas intervenções pela mobilização de alguns dos instrumentos previstos no diploma. Por exemplo, a reestruturação
da propriedade pode viabilizar operações de agrupamento
e reconfiguração de várias parcelas para resolver problemas
que seriam irresolúveis dentro dos limites estritos de cada propriedade, permitindo inclusivamente concertar a ação de vários proprietários. Da mesma forma, a empreitada única pode
tornar viáveis as obras do ponto de vista financeiro, devido à
criação de economias de escala. Em última análise, a venda
forçada ou a expropriação podem ainda servir para garantir o
cumprimento dos objetivos de interesse público, quando os
proprietários individuais não podem ou querem avançar com
as ações propostas.

Relação entre patologias na "ilha" e o enquadramento precário no quarteirão.
[Sara Oliveira. "Do tratamento à prevenção. A arquitetura como determinante social da saúde no caso das "ilhas do Porto"/
Paula Gândara Reis. "Entre conhecer, fazer e transformar. A reabilitação das ilhas do Porto como mecanismo para a
aprendizagem colectiva."]

4.2.

Relação entre patologias no edificado e o enquadramento precário na "ilha".
[Sara Oliveira. "Do tratamento à prevenção. A arquitetura como determinante social da saúde no caso das "ilhas do Porto"]
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Estratégia de intervenção
para a criação de melhores
condições na reabilitação
das casas de "ilha"
[Equipa AIIA]
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Em qualquer caso, parece ter ficado estabilizado que, para
conhecer as “ilhas”, é preciso intervir nas “ilhas” e que, para
materializar as intervenções, é necessário inserir as “ilhas” na
formalidade que garante o acesso aos recursos. Por outras
palavras, a construção de conhecimento contextualizado, progressivamente mais rigoroso e com maior capacidade para
antecipar os problemas e reagir aos mesmos requer casos
reais; a sua viabilidade é diretamente proporcional à qualidade
da articulação com os mandatos e competências das entidades envolvidas; o impacto é tanto maior quanto mais alinhado estiver com os objetivos estratégicos do Município e dos
instrumentos vigentes a nível nacional. Esta circunstância não
só permite que a intervenção sobre estes territórios possa ter
mais garantias, como é uma forma de dotar de conteúdo os
espaços que, tanto a nível municipal como nacional, estão a
ser criados para resolver o que, à data de hoje, se entende ser
uma das prioridades nacionais.
Reabilitar para incluir quer dizer, também, integrar a diferença nas ferramentas existentes, precisamente para assegurar que a lei serve para dar garantias a quem menos seguranças tem. A exclusão social não quer dizer apenas privação
material: implica, também, a impossibilidade de aceder as ferramentas que permitem afastar o temido risco ou concretizar
as desejadas oportunidades. Qualquer processo de reabilitação das “ilhas” deverá facilitar que os destinatários encurtem
as distâncias com as populações que podem exercer a sua
liberdade por não disporem de constrangimentos de índole
material. É verdade que a existência de uma casa com boas
condições de habitabilidade não se traduz, inevitavelmente,
num desenvolvimento social equilibrado. Mas também é certo
que as várias décadas de inação sobre as “ilhas” revelam uma
falha que não é só das políticas de habitação: atinge os quadros regulamentar e financeiro, bem como dos procedimentos associados ao desenho dos programas. Urge revisitá-los.
Será isso ou aceitar que as populações com menos recursos
não terão a casa de que precisam, mas, apenas, a casa que
podem pagar.

"Ilha" na Lomba.
[Cassiano Ferraz]

