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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
Ao nível do enquadramento teórico:
- Conhecer a diversidade de situações de subúrbios habitacionais semi-urbanizados (auto-produzidos e de promoção pública).
- Distinguir as principais teorias urbanísticas e a sua visão sobre estes subúrbios habitacionais, tendo como foco o direito à cidade.
- Conhecer os paradigmas recentes, bem como os programas, projectos, práticas e metodologias de intervenção nos mesmos, em
diferentes contextos e em especial nas cidades da lusopia (Portugal, Brasil e PALOP).

Ao nível prático:
- Desenvolver a capacidade de reﬂexão crítica e de debate sobre como intervir e qualiﬁcar estes subúrbios.
- Conhecer ferramentas metodológicas e técnicas para realizar diagnósticos expeditos e participados e para elaborar planos de
acção com vista à sua qualiﬁcação.
- Aplicar os conhecimentos adquiridos a uma situação em Lisboa e a outra numa cidade da lusotopia

Conteúdos Programáticos / Programa
•
Breve introdução à (sub)urbanização acelerada: explosão demográﬁca e urbana a nível mundial; casas e consequências da
explosão urbana; subúrbios sub- ou semi-urbanizados, auto-produzidos ou de promoção pública (diferentes designações, características
e distribuição geográﬁca).
•
Breve introdução às teorias urbanísticas: das visões utópicas e paternalistas, à cidade jardim de Howard e à Carta de
Atenas de 1933 dos CIAM; das reconstruções do pós-guerra e da renovação urbana à reabilitação e à nova Carta de Atenas de 2003;
Habitat III e o direito à cidade.
•
Paradigmas de intervenção em subúrbios habitacionais semi-urbanizados: tendências recentes e perspectivas diferentes
segundo contextos histórico-geográﬁcos. Exemplos internacionais com ênfase em países da lusotopia - Portugal, Brasil, PALOP
•
Programas, projectos, práticas e metodologias de intervenção nos subúrbios habitacionais em Portugal (inclui palestras de
convidados: dos grandes conjuntos habitacionais ao SAAL, do PER à Lei das AUGI, do PROQUAL e Urban, à Iniciativa Bairros Críticos ao
BIP-ZIP; novos projectos e práticas emancipadoras de intervenção local.
o

inclui visita de estudo a diferentes tipos de subúrbios e de intervenções na Área Metropolitana de Lisboa

•

Programas, projectos, práticas e metodologia de intervenção nos subúrbios habitacionais no Brasil e nos PALOP

•

Exercícios práticos realizados em grupo sobre uma situação concreta em Lisboa e em outra cidade da lusotopia

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
Conhecer teorias, paradigmas, programas, projectos, práticas, bem como ferramentas metodológicas e técnicas de
interveção/qualiﬁcação de subúrbios habitacionais nas cidades da lusotopia
Saber programar diagnósticos socio-urbanísticos expeditos e participados bem como planos de acção visando a qualiﬁcação de
subúrbios habitacionais semi-urbanizados em cidades da lusotpia

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Procede-se à avaliação: (i) do (des)empenho do aluno nas aulas, da sua participação nas discussões e do trabalho individual
apresentado em formato digital e oralmente (ﬁchas com exemplos de intervenção em subúrbios habitacionais, bem ou mal sucedida)
(50%); (ii) bem como do trabalho prático de grupo (50%) que incide em duas situações concretas, uma num subúrbio habitacional na
AML e outra numa cidade da lusotopia (diagnóstico expedito e plano de ação). Formato de apresentação do trabalho de grupo: digital
incluindo todo o trabalho desenvolvido: braistorming de grupos, pesquisas, esboços e trabalho ﬁnal. São tidos em conta os seguintes
critérios de avaliação: empenho, curiosidade, criatividade, capacidade de pesquisa, programação, concepção, projecto e síntese,
capacidade de comunicação (oral, escrita e gráﬁca), de argumentação e de fundamentação dos pontos de vista

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
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Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
In terms of the theoretical framework:
- To know the diversity of situations of semi- urbanized suburbs housing (self- produced and public promotion).
- To distinguish the main urban theories and their vision of these residential suburbs, focusing on the right to the city .
- To know the recent paradigms, as well as programs, projects, practices and intervention methodologies in the same suburbs, in
different contexts, especially in the cities of lusophony (Portugal, Brazil and PALOP).
At the practical level:
- To develop the capacity for critical reflection and debate on how to intervene and qualify these suburbs.

- To know methodological tools and techniques to achieve expeditious and participatory diagnosis and to draw up action plans
aiming its qualification .
- To apply the knowledge acquired to a situation in Lisbon and to another lusophone city

Syllabus
•
Brief introduction to the (sub) accelerated urbanization: demographic and urban worldwide explosion; houses and
consequences of urban explosion; sub-suburbs or semi-urbanized, self-produced or public promotion (different names, characteristics
and geographic distribution).
•
Brief introduction to urban theories: from utopian and paternalistic views, to Howard Garden City and the Athens Charter of
1933 CIAM; from reconstruction of post-war and urban renewal to the rehabilitation of new Charter of Athens 2003; Habitat III and
the right to the city.
•
intervention paradigms in semi-urbanized housing suburbs: recent trends and perspectives according to historical and
geographical contexts. International examples with emphasis on lusophone countries - Portugal, Brazil, PALOP
•
Programs, projects, practices and intervention methodologies in housing suburbs in Portugal (it includes guests lectures):
from the great housingof decade 1960 to SAAL; from PER to the Law of AUGI, from PROQUAL and Urban, to the Neighborhoods
Initiative Critical and the BIP-ZIP; new projects and emancipatory practices of local intervention. It includes a study visit to different
types of suburbs and interventions in the Lisbon Metropolitan Area
•
•

Programs, projects, practices and intervention methodology in the housing suburbs in Brazil and PALOP
Practical exercises carried out in groups on a concrete situation in Lisbon and another in a lusophone city

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
Knowing theories, paradigms, programs, projects, practices and methodological tools and techniques of intervention plans /
qualifying residential suburbs in the Lusophones cities:
Knowing how to program expeditious and participatory socio-urbanistic diagnostics and action plans aiming to the qualiﬁcation of semiurbanized housing suburbs in Lusophone cities.

Teaching methodologies (including evaluation)
Evaluation of: ( i ) student engagement in class, participation in discussions and individual work presented in digital format and orally
(records with examples of interventions in housing suburbs, successful or unsuccessful) ( 50 %); ( ii ) as well as practical work to be
made by groups (50%) that focuses on two speciﬁc situations, a residential suburb in the LMA and another in a lusophone city
(expeditious diagnosis and action plan). The group work presentation format will be: digital including all the work: braistorming groups,
surveys, sketches and ﬁnal work. Are taken into account the following evaluation criteria: commitment, curiosity, creativity, research
capacity, programming, design, design and synthesis, communication skills (oral, written and graphic ), argumentation and reasoning of
views

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes
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