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Apresentação

Durante os últimos três anos, a equipe técnica do IPT desenvolveu,

no âmbito do Programa Habitare, dois projetos de pesquisa - Habitação

e Meio Ambiente - Abordagem ambiental integrada em empreendimentos

habitacionais de interesse social e Procedimentos para tomada de decisão

em programas de urbanização de favelas.

Era nossa pretensão, desde o início, compartilhar os resultados

que viéssemos a obter com as agências de fomento que patrocinaram

os trabalhos e com profissionais de diversas regiões do país, cuja

experiência, acadêmica ou prática, possibilitaria elaborar sugestões para

o aprimoramento de seu conteúdo técnico. A manutenção e revisão de

conceitos e a identificação de lacunas permitiriam, também, dar um

salto de qualidade no conteúdo das pesquisas em andamento, identificar

novas linhas de investigação e estabelecer parcerias envolvendo a Aca-

demia, as Instituições de Pesquisa Tecnológica, os Agentes Promotores

e Financeiros de Habitação e o Poder Local (Prefeituras).

Foi com esse espírito que concebemos o Seminário de Avaliação

de Projetos IPT, realizado em setembro de 2001, nas dependências

do Instituto. Os profissionais que dele participaram apresentaram os

trabalhos, teóricos ou práticos, com os quais estavam envolvidos, e

avaliaram os resultados dos dois projetos de responsabilidade do IPT.

Suas contribuições foram incorporadas pela equipe antes do término

dos projetos.

Desse processo de aprendizagem compartilhada resultaram dois

produtos: o primeiro, o livro Habitação e Meio Ambiente - Abor-

dagem integrada em empreendimentos de interesse social, já

disponibilizado para o público, e o segundo, a presente publicação -

Anais do Seminário de Avaliação de Projetos IPT, resultado desse

processo, que envolveu a participação de profissionais de todo o país.

Esperamos que o conteúdo destas publicações auxilie na definição

de políticas públicas, na área do ambiente construído, que sejam sensí-

veis às questões ambientais e respondam ao grande desafio da inclusão

social e da melhoria da qualidade de vida de nossa população.
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