
PROGRAMAÇÃO:

QUINTA-FEIRA , DIA 5

06:00 – 13:00 : Chegada

12:00 – 14:00 : Almoço

15:00 : Abertura

18:00 : Análise de Conjuntura

20:30 : Jantar

SEXTA-FEIRA , DIA 6 

08:30 : Mesa Principal – Produção social da
moradia: desafios da política de habitação

11:00 : Mesa 2 – Vinculação de recursos 
e implementação do SNHIS

13:00 : Almoço

14:00 : Apresentação dos parceiros

14:30 : Oficinas temáticas
1. Recursos permanentes para habitação
2. Acesso à terra urbanizada
3. Regularização fundiária
4. Conselhos, fundos e planos de habitação
5. Avanço no sistema nacional de cidades
6. Propriedade coletiva
7. Qualidade de moradia e assessoria técnica
8. Gênero e moradia
9. Juventude e moradia
10. Negritude e moradia
11. Cultura e moradia
12. Idosos e moradia
13. Pessoas com deficiência, acessibilidade e
moradia
14. Moradia e meio ambiente
15. Glbt e moradia
16. Ferramentas de lutas

18:00 : Homenagem aos pioneiros da autogestão

19:30 : Jantar

20:30 : Apresentação cultural dos Estados

SÁBADO, DIA 7 

09:00 : Mesa 3 – Propriedade Coletiva,
Regularização Fundiária e acesso a terra

10:30 : Apresentação das Oficinas

12:30 : Almoço

13:30 : Plenária final e Agenda de lutas

18:00 : Jantar e banho

20:00 : Noite cultural

DOMINGO, DIA 8

09:00 : Visita às cooperativas

12:30 : Almoço e Encerramento

APOIO :

UNMP:

Secretaria Nacional
Rua João de Barros, 76 – Barra Funda
01151-010 – São Paulo / SP – Brasil
fone : 11 3664 -7812
fax : 11 3822-0090
e-mail : unmp@uol.com.br
skype : uniaonacsp



INFORMAÇÕES :

XI ENCONTRO NACIONAL POR MORADIA POPULAR

5 A 8 DE JUNHO DE 2008

Local : Centro Pastoral Dom Fernando, 
Avenida Manchester, s/n, Jd das Aroeiras
Goiânia – GO

Atenção : Todos devem levar roupa de banho e
de cama e cobertor 

Para entrar em contato conosco :
Em São Paulo: 11 3664 -7812
Em Goiânia: 62 3205 -5192

XI ENCONTRO NACIONAL POR MORADIA POPULAR

“Produção Social da Moradia: um desafio para a
política de habitação”

A partir dos novos marcos da política nacional de
habitação (Lei 11.124/05, elaboração do Plano
Nacional de Habitação, novos programas habita-
cionais), os movimentos populares têm refletido
sobre sua prática a fim de atuar de forma crítica,
propositiva e autônoma nessa conjuntura. É preciso,
mais uma vez, dar um passo a frente e construir
propostas para que o direito à cidade e à moradia
se concretizem para as famílias mais excluídas de
nosso país.

A UNMP realiza a cada 2 anos, seu Encontro Nacional.
Nessa atividade, que é antecedida de plenárias e
encontros estaduais, aprovamos toda nossa pauta
de luta e organização. O Encontro é também um
momento de renovar o sentido de pertença da
entidade. É um momento de intercâmbio entre
as diferentes realidades e práticas do movimento
popular e também de construir, a partir da reflexão
da base, a identidade da UNMP.

Neste encontro, a UNMP debate a “Produção Social
da Moradia: um desafio para a política de habitação”,
refletindo sobre o papel dos movimentos sociais
no controle, proposição, acompanhamento e pro-
dução de soluções habitacionais que garantam o
direito à moradia e à cidade. Reflete a atuação
de mulheres e homens que todos os dias constroem
as cidades e buscam apoio e reconhecimento nas
políticas públicas. Entendemos que a implementação
dessa política deve ter um amplo leque de alter-
nativas. Os movimentos sociais são parte dessa
solução e reivindicam seu espaço nessa construção.

Mutirão Eldorado Oeste, Goiânia

UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR...

... uma entidade construída em mutirão!

A UNMP é uma entidade que reúne
movimentos de moradia nas suas mais
diferentes expressões – favelados,
encortiçados, sem-teto, mutirantes,
moradores de loteamentos precários
– e atua na denúncia da situação de

moradia nas cidades e na reivindicação de melhores
condições de vida ao mesmo tempo que propõe
políticas públicas e constrói alternativas auto-
gestionárias e participativas para a questão da
habitação.

A UNMP está presente em 19 estados brasileiros
e tem contatos em outros 4 estados. Somos movi-
mentos de base e defendemos o direito à cidade
e a reforma urbana, na construção de cidades
justas e dignas para todos e todas.

A UNMP é filiada à Central de Movimentos
Populares, à Secretaria Latino Americana de la
Vivienda Popular e à Coalizão Internacional do
Habitat e fazemos parte da coordenação do Fórum
Nacional de Reforma Urbana.


