
HABITAÇÃO

Zona de Lisboa tem
quase 2.000 bairros ilegais

Entre áreas urbanas de génese ilegal e bairros onde os terrenos foram ocupados
pelos seus habitantes, na Área Metropolitana de Lisboa são 1.998. 0 Parlamento
abre-lhes hoje as portas para uma audição pública sobre a Lei de Bases da Habitação.
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Existem
há várias déca-

das, muitos desde os

anos da descoloniza-

ção, outros antes ainda,

quando a população do interior co-

meçou a rumar à cidade em busca de

trabalho, e mantêm-se ilegais até

hoje, apesar de uma lei de 1995 ter
criado um regime excecional para
que regularizassem a sua situação.
Passados 20 anos, na Área Metro-
politana de Lisboa subsistem ainda

1998 bairros precários, dos quais
1.713 integram o conceito de áreas

urbanas de génese ilegal (AUGI) lo-
calizadas em terrenos adquiridos pe-
los seus proprietários, mas de cons-

trução ilegal. Os restantes 285 são

terrenos ocupados, com construções

precárias, muitas vezes barracas.
Os números foram apresentados

esta semana no Parlamento, onde
esta sexta-feira se abrem as portas

para uma audição pública com asso-

ciações e comissões de moradores de

bairros sociais, precários e AUGI. A
audição, que decorre no âmbito do

processo legislativo para criação de

uma Lei de Bases da Habitação, pre-
tende que os deputados fiquem a co-
nhecer os principaisproblemas des-

tes bairros e de que forma os seus re-

presentantes esperam que o tema ve-
nha a ser tratado pela nova lei. Nes-
te contexto, o Grupo de Trabalho da

Habitação, Reabilitação Urbana e

Política de Cidades convidou cerca
de duas centenas de entidades para
falar de uma realidade que se verifi-

ca sobretudo na Área Metropolitana
de Lisboa e do Porto.

Para Lisboa, há um levantamen-

to que foi feito em 2010 e depois
atualizado em 2017 e cujas conclu-

sões estiveram em cima da mesa do

Governo na criação da Nova Gera-

ção de Políticas de habitação. Isabel

Raposo, arquiteta-urbanista e pro-
fessora associada da Faculdade de

Arquitetura da Universidade de Lis-

boa, é uma das autoras do estudo e

foi ouvida esta quarta-feira no Par-

lamento, também no âmbito das au-

dições sobre a Lei de Bases da Ha-
bitação. Os números que levou re-
velam que das 1.713 AUGI existen-
tes nos 18 municípios da AML, ape-
nas 32% já obteve o título de recon-
versão, condição obrigatória para
que seja possível obter o licencia-
mento das habitações. Entre as 285
não AUGI - onde se incluem bair-
ros como o da Torre, 6 de Maio, Ja-
maika e Quinta da Fonte -, cerca de

40% até j á obteve o título de recon-
versão, na maioria dos casos antes

da lei de 1995, mas os bairros lá con-

tinuam, com as famílias à espera de

serem realojadas.

Décadas à espera
para legalizar a casa
As AUGI são bairros que foram
construídos na sequência de lotea-
mentos clandestinos e ilegais. As

pessoas compraram o terreno e

construíram as casas sem o neces-
sário licenciamento por parte das

autarquias. Para conseguir a legali-

zação, têm de conseguir que o lotea-

mento seja aprovado e depois têm
de apresentar à câmara um projeto
de arquitetura para a casa, que já
está construídahádécadas,paraque
o mesmo seja também aprovado.

Em muitos casos o ponto de par-
tida foi a criação de associações de

moradores que, em conjunto, levam

depois a questão às câmaras muni-

cipais. Em qualquer caso, o proces-
so é moroso e burocrático e envolve

um esforço financeiro elevado, que
nem todos conseguem suportar.

A lei de 1995 criou um regime
extraordinário para a reconversão

e legalização das AUGI, mas a

maioria continua à espera de o con-

seguir. A lei, explica a deputada he-
lena Roseta, especialista em habi-

tação, foi alterada várias vezes, a úl-
tima das quais em 2015, estando fi-
xado um prazo até 2021 para termi-
nar o regime extraordinário. "Ape-
sar dos esforços das autarquias fal-

ta uma política nacional" para esta



área, diz a deputada, que sublinha a

importância de uma futura Lei de

Bases da Habitação não passar ao

lado do assunto. ¦


