
 
 

Propostas e papel do 

movimento de moradia   

União Nacional por Moradia 

Popular   



União Nacional por  Moradia Popular 

• Organiza-se a partir da base nos Estados, articulando movimentos 

populares de moradia, em suas diversas expressões – movimentos 

de sem-teto, cortiços, favelas, loteamentos, mutirões, ocupações  

• Defende a proposta autogestionária, o direito à moradia e à cidade e 

a participação popular nas políticas públicas e radicalmente contra os 

despejos; 

• Combina a reivindicação e a pressão popular, com a ação propositiva 

e a participação em instancias  

      institucionais 



União Nacional por  Moradia Popular 

Luta por diferentes soluções habitacionais: 

• Construção de moradias – mutirão autogestao 

• Regularização fundiária 

• Urbanização de favelas 

• Moradia em área central 

• Acesso à financiamentos 

• Acesso à Terra 

Luta contra o despejo  



Presença da UNMP no Brasil 



A UNMP é filiada à: 



Encontro Nacional 

–  Trienal  

- onde se define as grandes linhas de 

atuação e organização da entidade e 

bandeiras de lutas.  

- O nosso ultimo encontro foi realizado 

em 2011 no mês de novembro, em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, onde 

participaram aproximadamente 1000 

pessoas. 

 



12º. Encontro Nacional - BH 

 



13º. Encontro Nacional - Belem 

 



14º. Encontro Nacional - 2017 

? 



Encontros Estaduais 

– onde define sobre o plano de lutas e 

atividades estaduais,  

- Elege a sua coordenação estadual 

- Elege os representantes na 

Coordenação Nacional  

- Elege sua delegação rumo ao 

encontro nacional. 

- 



Coordenação Nacional  

– formada por 2 representantes de cada 

Estado, eleitos nos estados e referendados no 

encontro nacional, 

- Tarefa de planejar, articular, deliberar, 

autorizar gastos, definir prioridades, a 

agenda nacional e as posições da entidade 

em temas da conjuntura  

- avalia a organização e atuação do 

movimento em nível nacional e 

internacional.  

 





Coordenação Executiva  

-– formada por 7 coordenadores eleitos 

na Coordenação Nacional e 1 (um) 

membro do estado sede do próximo 

encontro,  

- é responsável por monitorar, 

encaminhar, executar, realizar 

gastos, fazer projetos e convênios, 

prestar contas, definir critérios para a 

atuação da entidade. 

- Representa a UNMP 

 



Secretarias 

• Responsável pela discussão e 

articulação de temas transversais 

 
– Secretaria de Mulheres 

– Secretaria de Juventude 

– Secretaria de Formação (não 

implementada) 

– Secretaria da Negritude (não 

implementada) 





Secretaria Executiva  

• Funciona na UMM-São Paulo. 

• responsável pela disseminação de 

informação, documentação e 

logística.  

• Responsável, em parceria com os 

Estados, pela organização das 

atividades da UNMP 



Conquistas no MCMV Entidades 

9.292 unidades contratadas 

• 55 empreendimentos  

• em 29 cidades, de 10 Estados 

(dados de fevereiro de 2014) 



www.unmp.org.br 

unmp@uol.com.br 

11 3667-2309 

 

União Nacional  

por Moradia Popular 

 


