
Há 13 bairros
'Jamaica'
na Grande
Lisboa

À volta da capital, mais
de 1800 famílias vivem
em barracas. Seixal,
Almada, Loures e
Amadora concentram
os piores casos

Foi preciso uma carga poli-
cial, filmada e partilhada nas
redes sociais, e a consequente
polémica para que o país visse

pela primeira vez o bairro da
Jamaica, no Seixal, um peda-
ço de favela incrustado nos
arredores da capital. Mas na
Grande Lisboa há outros 12

bairros assim, invisíveis e de-

gradantes. PlB
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TEM 13 BAIRROS
DE LATA



À volta
da capital há
mais de 1800

famílias a viver
em barracas.

Seixal, Almada,
Loures

e Amadora
concentram

os piores casos
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Jamaica esteve ali mais
de trinta anos. Nove es-

queletos de betão que
ganharam carne de ti-
joio ano após ano, piso
após piso. Mais uma ja-
nela, mais um vidro, cor-
tinas até. Mas ninguém
o via. Bairro clandesti-

no do Seixal, gueto de má fama, de

tempos a tempos saía do anonimato
em reportagens nos jornais, TV e rá-
dio. Fizeram-se várias, a contar a
história das quase 300 famílias que
foram chegando dos países africanos
de língua portuguesa (PALOP) e ali
transformaram a miséria em lar. Mas
os holofotes apagavam-se rápido. O
Jamaica voltava sempre à invisibili-
dade, porque contrastava com a ideia
feita, um boato que virou verdade,
fake news de origem incerta de que
já não há bairros de lata na Grande
Lisboa. Dezenas foram abaixo nos
anos 90, no âmbito do Plano Especial
de Realojamento (PER), e aos que
restaram vira-se a cara.

Foi preciso um desacato, uma carga
policial gravada e partilhada nas re-
des sociais, uma polémica que se fez
nacional, para que um país inteiro
olhasse e visse pela primeira vez o Ja-
maica e se deixasse ferir pela imagem
de um pedaço de favela incrustado
nos arredores da capital. E há mais
bairros assim, degradantes. São treze
na Área Metropolitana de Lisboa (ver
mapa), identificados pelo Expresso
concelho a concelho, a partir de in-
formações das autarquias. Juntos
albergam mais de 1800 famílias.

Variam em tamanho — das 500
habitações do Segundo Torrão às 11

do Bairro do Clarimundo — e nos
materiais de construção — barracas
feitas de madeira, zinco ou tijolo.
Mas partilham as mesmas condições
indignas de vida. Falta-lhes água, fal-
ta-lhes esgotos, em algumas até falta
a luz. Os que a têm puxam-na da rede
pública, num emaranhado de fios

que a EDP vai cortando. Até quem os

habita é, em tudo, igual. São negros
originários dos PALOP ou têm etnia
cigana. Tão cedo não conhecerão

outra casa. Dos 13 bairros, só três
(Jamaica, Torre e Quinta da Lage)
têm plano de realojamento em curso
ou com data para arrancar.

"Como é uma população considera-
da menos relevante do ponto de vista
político e social, foi deixada sozinha.
Estão isolados, ninguém os vê", resu-
me Jorge Malheiros, investigador da
Universidade de Lisboa.

A maioria não os conhece, e quem
conhece não passa lá. E até quem lá
mora não diz de onde é, com medo de
somar discriminação à discriminação
que já traz colada à pele. "O pior é a
estigmatização e a invisibilidade. Há
um princípio coletivo de não querer
ver. Como são muito invisíveis, estes
bairros tornam-se refúgios para ne-
gócios que precisam dessa invisibili-
dade, como o tráfico. E as primeiras
vítimas são os próprios moradores",
descreve o arquiteto Tiago Mota Sa-

raiva, da Cooperativa 99% que traba-
lha em algumas destas comunidades.

Entre as cerca de dez "zonas es-
pecialmente sensíveis" identificadas
pela PSP na Grande Lisboa, estão
três destes bairros (Jamaica, Torre
e Mina). Os restantes são bairros so-
ciais que nasceram do realojamento
de antigos bairros de lata e se trans-
formaram em novos guetos.

"É urgente fazer um levantamento
dos bairros precários, que estão abai-
xo de todos os mínimos. Ninguém
sabe quantos são", apela Helena Ro-

seta, deputada independente e auto-
ra do projeto do PS de Lei de Bases
da Habitação.

Há precisamente um ano foi di-
vulgado o primeiro levantamento
nacional das necessidades de realo-
jamento, que identificou mais de 25
mil famílias a precisar de nova casa,
das quais 12 mil a viver em barracas
ou construções precárias. Mais de
50% destas concentram-se na Grande
Lisboa e 12% na Área Metropolitana
do Porto. "O número peca muito por
defeito. O levantamento foi feito com
base em inquéritos às autarquias e
cada uma respondeu com os crité-
rios que quis. As que não quiseram
mostrar esta realidade, não falaram
dela", garante Roseta.

BAIRRO DE CRIANÇAS DOENTES

Na contagem do Expresso, Almada
concentra o maior número de famílias
a viver em bairros de barracas: 550. O

Terras da Costa, na Caparica, é consi-
derado um dos mais precários do país.
O único ponto de água, um pequeno
chafariz, situa-se ao lado da recente
cozinha comunitária. Depois de anos
às escuras, a eletricidade chega através
de um contador único com potência
industrial, mas a água e os esgotos são

ainda uma miragem. A chuva transfor-
ma os caminhos em poças e lama e o

vento espalha o lixo acumulado junto às

barracas de tijolo, madeira e zinco. Em
algumas, o chão é ainda de terra batida,
agudizando o frio e a humidade, de tal
forma que são recorrentes as doenças
respiratórias entre as crianças. O con-
traste não podia ser maior com as praias
turísticas a poucos metros de distância.

O bairro em jeito de favela tem 40
anos e conta com pouco mais de 50
famílias, quase todas oriundas das

antigas colónias. Os habitantes que
não saem para trabalhar tratam das
hortas e das ovelhas. Vitória passa o

dia com o carrinho de mão a trans-
portar couves. A vizinha Irunda toma
conta da neta e suspira pelo sol de
Cabo Verde. "Na minha casa chove e

faz muito frio", desabafa.
As promessas de mudança já têm

quase 20 anos. "Queremos ser rea-
lojados mas na zona da Caparica e

não num outro gueto qualquer", diz
Daniel Miranda, da associação de
moradores. "Sonho em ter uma casa
nova. Se não me derem a mim, pelo
menos que entreguem uma ao meu fi-

lho", desabafa Paula Rocha, 55 anos.
Não muito longe, entre aTrafaria e

a Cova do Vapor, situa-se o Segundo
Torrão (na foto), um imenso bairro
ilegal encostado à praia onde vivem
mais de três mil pessoas, sobretudo
oriundas de Cabo Verde, Angola e
Guiné-Bissau. Nas ruas labirínticas,
irregulares e em terra batida, há ca-
fés, mercearias e um ATL. O lixo é

uma constante e muitos queixam-se
de ratos e baratas.

Mário Silva, 79 anos, reconhece que
vive no "terceiro mundo", mas não se

deixa abater. "Estamos melhor. Já
há água e vão acabar em breve as pu-
xadas de luz." A nora Caetana, com
quem divide a pequena habitação na
Rua do Convívio, acabou de comprar
carapaus na carrinha da peixeira. "É
muito caro", queixa-se. Á vendedora
aceita que a brasileira pague uma
parte e deixe o resto fiado na conta da
família. "Vim para o bairro por amor



ao meu marido que me foi buscar ao
nordeste. Vivo feliz aqui", garante.
Teme apenas que um dia o mar caval-

gue até casa e destrua o que demorou
18 anos a construir. "As ondas já che-

garam muito perto", conta.
Quarta-feira, o café dos Pescadores

era o local com mais habitantes. Pau-
lo Faísca, presidente da associação de

moradores, diz defender o Segundo
Torrão com a própria vida. "Sou eu

que arrisco mudar os fusíveis quando
a caixa de eletricidade vai abaixo e

deixa o bairro às escuras." Os apa-
gões constantes deverão desaparecer
em breve pois estão a ser instalados
novos contadores.

Já o realojamento está longe de ter
data marcada. "Estamos a delinear
a estratégia local para a habitação,
para concorrer ao 1 Q Direito. Pre-
cisamos de cerca de quatro mil fo-

gos, mas não tencionamos construir
novos bairros sociais", explica a ve-
readora da Habitação da Câmara de

Almada, Teodolinda Silveira.
Lançado no ano passado, o 1 Q Di-

reito é um programa para apoiar as

autarquias a dar resposta a "todas as

situações habitacionais indignas", a
que o Governo promete pôr fim até
2024- Pela primeira vez desde 2009,
há verbas destinadas a esta área.
"Para muitos, a habitação era um
problema genericamente resolvido",
explica a secretária de Estado, Ana
Pinho (ver entrevista).

Mas o sucesso não está garantido,
alerta Helena Roseta: "Está depen-
dente de acordos entre o Governo
e cada uma das autarquias. Quando
estamos no meio de um processo de

descentralização de competências
que muitos municípios estão a recu-
sar, pode ficar tudo embrulhado".
Até ao momento, só dois dos 308
municípios entregaram ao Governo
uma estratégia local de habitação.
rmoleiro@expresso.impresa.pt

TRÊS PERGUNTAS A

Ana Pinho

Secretária de Estado da Habitação

? 25 anos depois do

lançamento do PER, como
se explica que 12 mil famílias
ainda vivam em barracas?
? Uma das limitações do PER
foi estar limitado às áreas

metropolitanas, tendo deixado
de fora o resto do território.
Outra limitação era o seu

caráter estático, ou seja, tinha

por base o levantamento das
famílias realizado no início dos

anos 90 e quem não tivesse sido

incluído nesse levantamento
estava fora do programa. Além
destas limitações, o próprio
PER não foi terminado em
todos os municípios, tendo
ficado 2531 famílias por
realojar (5,2% do total). Foi
criado outro programa, o

Pro Habita, que poderia dar

resposta a novos fenómenos
de carência habitacional, mas
nunca teve a mesma projeção,
adesão ou dotação orçamental.
Com a viragem do século,
a questão da habitação foi

perdendo preponderância
nas agendas políticas e

mediáticas, sendo que para
muitos este era um problema
que "estava genericamente
resolvido". A partir de 2009
todos os programas de apoio
à habitação ficaram sem

dotação orçamental, o que se

manteve até 2017. Isto durante o

período em que houve um claro

empobrecimento das famílias.
E dada a natureza dispersa e

vulnerável destas populações,
com reduzido poder associativo

e reivindicativo, a verdadeira
dimensão do fenómeno não era
conhecida. Daí a necessidade

que sentimos de realizar um
levantamento nacional.

? Passou um ano desde esse
levantamento, que identificou
mais de 25 mil famílias a viver

em condições indignas. O que
mudou desde então?
? Foi aprovada em abril

de 2018 a Nova Geração de
Políticas de Habitação e, na
mesma data, o Ia Direito —

Programa de Apoio ao Acesso
à Habitação, para dar resposta
a todas situações habitacionais

indignas que ainda persistem.
Abrange todo o território e

permite que o levantamento das
famílias possa ser atualizado

pelos municípios sempre que
considerem pertinente. E
tenta ultrapassar outro dos

problemas decorrentes das

soluções adotadas em programas
anteriores, mais concretamente
nos fenómenos de exclusão

propiciados pela aglomeração de
famílias carenciadas em grandes
bairros monofuncionais, muitas
vezes com pouca ligação ao

restante território urbano. Para
minimizar este tipo de problemas
é solicitado aos municípios que
desenvolvam uma Estratégia
Local de Habitação (ELH), que
dê garantias de integração. Duas
ELH já estão concluídas. Muitas
outras estão em fase final.

? O Governo prometeu
acabar com estas situações
até 2024. Como?
? Aprovámos o 1 Q Direito e

programámos a sua dotação
orçamental para que fosse

possível neste período
dar resposta às situações
identificadas. Foi dado ainda
um contributo adicional, no

Orçamento do Estado de 2019,
estabelecendo-se que a parte do

investimento necessário que não
é coberta por apoio do Estado

a fundo perdido não conta

para o limite do endividamento

municipal. Cremos que criámos
todas as condições para
responder a este problema até
abril de 2024.


