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Aspectos Organizativos e de 

Participação Cidadã nos 

Programas de Renovação 

Urbana em Rotterdam



Rotterdam, o Rio Maas e o Porto: uma simbiosis 

•A cidade =  600 mil habitantes

A cidade região: Rijmond 

•800 kilometros quadrados

•1,2 milhões de habitantes

•18 municípios

•Area de vital importância para a economia da Holanda

•Transporte Comercial





PORTO:

Area > 10.000 hectares

Extensáo Total das Docas > 37 km

Barcos p/ oceano > 75.000 movimentos anuais

Barcos p/ fluvial > 300.000 anuais

Movimentos de embarcações > 1000 por dia

Empregos diretos + indiretos = mais de 150.000 empregos 



Rotterdam, 10 de Maio 1940

BOMBARDEIO 

ALEMÃO 

DESTRÓI O 

SEU CENTRO



166.700 unidades construidas destruidas 

260 ha de área urbana devastada

28.200 residências (17,2 %)

6000 estabelecimentos comerciais 

Centenas de equipamentos públicos

Rotterdam, 10 de Maio 1940



77.000 desabrigados

1000 mortos

24 Maio: desapropriação e aquisição compulsória de 
todo o estoque de terras

Inicia-se ‘brainstorming’ de planejamento urbano

Rotterdam, 10 de Maio 1940



A cidade crescendo 

juntamente com o 

Porto em direção ao 

Mar do Norte





Rotterdam, após a Segunda Guerra Mundial

Primeiros Vinte Anos
•Melhorar a situação econômica

•Novo Centro da Cidade

•“Pedestrianizaçao”

•Largas Ruas

•Acessibilidade e Planejámento. Trafego

•Novas construções Periferia

•Habitação no Centro

•Mescla de funções

•Expansão e Consolidação do Porto

•Nova Política Urbana



Bairros Antigos / históricos no pós-Guerra 

•Empobrecimento da 

população residente

•Envelhecimento da 

população

•Ruas e Sistema Viário não 

propicio as novas 

necessidades e tecnologias 

de transporte, etc..

•Deterioração física, falta de 

$, congelamento do aluguel

•Aparecimento de mão de 

obra estrangeira / imigrante

•Política de erradicação 

de cortiços

•Remoção para bairros 

periféricos

•Ameaças/perigos na 

estrutura social da 

cidade

•Receios com o preço do 

aluguel

MOBILIZAÇÃO 

POPULAR 

associações de bairro



Mudancas de Politica para com os Bairros antigos 
/ históricos em Rotterdam: anos 70

1973: 

aprovação da regulamentação 

sobre a organização do 

Processo de Renovação Urbana

Urban Renewal

1974

Eleição majoritária 

Partido dos Trabalhadores 

PvDA

Campanha de desapropriação 

em massa e compra compulsória 

das edificações = 

valor avaliado + 25% premium

17000 habitações + 

2500 comércios

por 150 milhões Florins 

= 50% do estoque habitacional

Prioridade: 

Urban Renewal 

(Renovação Urbana)

O estabelecimento do 
Grupo de Projeto por bairro.

Política “Construindo p/ o Bairro”

O poder e a 

participação popular
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STADSVERNIEUWING: Programa de Renovacao dos 

Bairros

Fase I:

11 distritos / bairros

5 Margem SUL

6 Margem Norte

60,000 habitações

25% de todo o estoque 

habitacional em 1980

125.000 habitantes

A maioria das edificações = 
mudança do século (1890-1920)

Ampliação gradual e 
simultânea do programa de 
renovação urbana

situação:

A prefeitura como o maior 
locatário da cidade: 50% das 
habitações nos bairros sob 
Renovação urbana.  

Apenas 8% das habitações 
como casa própria (contra 38-
40% em toda Holanda em 
1980). 



PROCESSO DE PLANEJAMENTO A NÍVEL LOCAL

O estabelecimento do 

“GRUPO DE PROJETO” por 

distrito/bairro com a 

competência, autonomia e 

responsabilidade de formular e 

realizar um plano de 

desenvolvimento integral

ESCRITÓRIO LOCAL  PRÓPRIO

1  Coordenador e Gerente Geral do 

Projeto

1   assistente administrativo

1  Conselheiro Social (assistente 

social) pago pela prefeitura mas 

escolhido e subordinado a associação 

de moradores

1  Técnico Assessor Externo pago 

pela prefeitura para assessorar e 

apoiar os moradores nas negociações 

com a prefeitura, arquitetos, políticos, 

etc..

REPRESENTATIVIDADE / Decisões

Ratio: x técnicos prefeitura = x 

+ 1 moradores

Máximo de 6 delegados da 

prefeitura com poder de voto

Máximo de 7 moradores com 

poder de voto





Ajustes organizativos e 

adaptação do aparato 

municipal

Falta de prática de 

comunicação horizontal e 

articulação institucional

Resistência e problemas 

com as linhas 

hierárquicas de poder.

DROS -

Estrutura do Serviço de 

Planejamento Físico e 

Renovação Urbana 

(1 Janeiro 1979) = coordenação 

inter-departamental

IMPACTOS DIRETOS DA PARTICIPAÇÃO E 

GESTÃO LOCAL

BUSCA POR EFICIENCIA, TRANSPARENCIA E 

RESPOSTAS AOS PROBLEMAS LOCAIS



ORGANIZACAO MATRIX

DIRETOR

Chefe de 

Departamento

Chefe de 

Departmento

Chefe de  

Departmento

Chefe de 

Departmento

Departmento Departmento Departmento Departmento

GERENTE DE 

PROJETO

Equipe de 

Campo 

Clientes

Top Management

ASPECTOS INSTITUTIONAIS & ORGANIZATIVOS DO PROJETO



Organizacao EQUIPE DE PROJECTOS

DIRETOR

Chefe de 

Departmento

Chefe de 

Departmento

Chefe de 

Departmento

Chefe de 

Departmento

Department Department Department Department

Equipe 

Local

Clientes

Top Management

Gerente de Projeto

ASPECTOS INSTITUTIONAIS & ORGANIZATIVOS DO PROJETO



STADSVERNIEUWING:  Problemas Gerados pelo Programa 

de Renovacao dos Bairros

ESFORÇO 

ORGANIZATIVO E DE 

GESTAO 

•Criaçao de um novo 

departamento municipal: 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

DE Habitação

•Um novo depto com Escritórios 

em 11 bairros

•Das 45000 habitações, 9,000 já 

haviam sido passadas para 

Corporações/Associacoes de 

Habitacao

•Prefeitura enfrenta sério 

problema organizativo: 

despreparo para escala e 

complexidade dos projetos

•Incapaz de dar conta das tarefas 

de manutencao

•Problemas com os reparos

•Governo local despreparado 

para ajudar a reduzir o deficit 

operacional resultado da 

aquisição compulsória -

desapropriação



Rotterdam, a situação habitacional 
situação SURREALISTA:  

Decréscimo anual de populacao mas a carência e demanda por 
Habitação mantendo-se extremamente alta

30000 pessoas em busca de uma Habitação dos quais 8000 eram 
casos urgentes (inicio 80)

50% das habitações c/ aluguel < 
Fl$630 devem ser registrada

Outros 50%, locador e livre p/ 
escolher

Media Salário Anual Fl$28,000

Apto 3 quartos = Fl$325 (index 
1980)

SUBSIDIO ao OBJETO

ao SUJEITO

Subsidio Locacional

Alto custo da terra e contribuição de 80% 
para custos de aquisição e demolição 



Implementar a Renovação da Renovação Urbana

MEIOS:

•Orçamento renovação e novas 
construções

•Orçamento Custo de Relocação

•Subsídio Aluguel

•Fundo de Renovação Urbana

•Contribuição do Município

•Orçamento DROS

NOS ANOS SEGUINTES:

•Renovação do Meio ambiente 

residencial

•Medidas de Desenho Urbano

•Melhoria da Habitação Privada

•Gradual abandono da abordagem 
integrada típica do Primeiro Anel de 
bairros 

• > iniciativa p/ associações de HAB

•Proprietários de casas particulares

•Investidores Imobiliários

• > acento habitação popular + 
desenvolvimento social e comunitário > 
74

NOVAS POLÍTICAS:

•Política p/ ultrapassar o atraso

•Política p/ grupos de baixa renda

•Política de desenvolvimento



REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE RENOVAÇÃO

Mudanças nas 
bases e princípios 
organizativos

1  Participação

2  Mandato/autoridade da(s) 
pessoa(s) e/ou técnicos -
funcionalismo da prefeitura

3  Acesso direto ao conselho 
municipal - top decision 
making  

•Renovação propriedade privada

•Novas construções particulares

•Gestão Urbana

•Diferenciação de áreas residenciais

AJUSTES DO SETOR PUBLICO 

funcionalismo

MOBILIZAÇÃO

Setor Privado / Mercado 

Corporações-Associações HAB

MAIS EFICIÊNCIA

Método de trabalho das equipes de 

planejámento. & projeto

Níveis

Cidade, Bairro, Projeto

MELHOR 

CAPACITAÇÃO



MODELO 

EMPRESARIAL

Trabalho nas 

equipes de projeto 

Associações 

de Moradores

•Orientação aos Projetos 

•Gestão Local

•Melhoria Comunitária / 
desenvolvimento social

•Empregos

Corporações / 

Associações 

de Habitação

Coalização 

Urbana CORS

Escolha de arquitetos

Escolha de empreiteirosNos bairros pós 

guerra, papel 

mais importante

Parceria

REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE RENOVAÇÃO



Planejamento e Gestão de Projetos de Renovação Urbana - Rio de Janeiro
Insti tute for Housing and Urban Development Stu dies - IHS
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DEFINIÇÕES

HOLANDA

Urban& Village Renewal Act,1985

Um esforço SISTEMATICO no

campo do planejamento e

construção assim como no

padrão de vida social, econômico,

cultural e ambiental a fim de 

preservar, 

reparar, 

melhorar, 

restruturar ou 

demolir (limpar) 

áreas construídas no seio dos

municípios

1981

Uma adaptação intensa do meio

ambiente geral, residencial, de

trabalho e produção (nas áreas

construídas antes de 1970) 

aos desejos correntes e padrões 

que áreas em decadência

constituídas por reparos e

paleativos, para o benefício

daqueles que vivem, trabalham e

praticam seu comércio em áreas

degradadas; a manutenção e

gestão estão portanto excluídas

RENOVAÇÃO URBANA    
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DEFINIÇÕES

A renovação urbana na INGLATERRA tem várias

facetas e não dispõe de uma legislação única

que embarque  todo os espectrum da renovação

urbana e na qual seja dada uma definição de

renovação urbana

Local Government Grants Act (1969)

Inner Urban Areas Act (1978)

Local Government Planning and Land Act (1980)

Tendência a concentrar-se no processo de

decadência das inner-cities das cidades de porte

médio e grandes centros industriais

Embarca:

Construção e renovação de habitações nos

setores social e comercial

Promover atividades econômicas 

Intervir no processo de degradação

Incentivos aos negócios

Emprego e treinamento + infraestrutura social

White paper for the Inner Cities 1977

Action for Cities 1988

Priorities of Action for Cities

MOTIVAÇÃO:

1. Como foco a melhoria das condiçoes

econômicas, sociais e ambientais das "inner

cities"

2. Intervenção visando atacar o problema

estrutural de declínio econômico das cidades

inglesas antigas

3. Programa de regeneração

4. Encorajar negõcios e iniciativas empresariais

5. Melhorar ou demolir áreas industriais e

residenciais em processo de deterioração

6.

Planejamento e Gestão de Projetos de Renovação Urbana - Rio de Janeiro
Insti tute for Housing and Urban Development Stu dies - IHS

Acioly

DEFINIÇÕES
RENOVAÇÃO URBANA 


