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RESUMO 

 

  A presente dissertação inscreve-se no domínio temático da Pobreza e Ambiente 

e tem como objectivo principal analisar as dinâmicas organizativas das Associações 

Locais, face à estratégia de qualificação e reinserção urbana do Bairro do Alto da Cova 

da Moura, na Amadora. 

Especificamente, debruçámos a nossa análise sobre o envolvimento das 

organizações locais junto dos moradores, de forma a consolidarem um novo território, 

ambientalmente sustentável e com melhor qualidade de vida. 

 Nesse sentido, considerámos os seguintes indicadores: número de organizações, 

natureza das actividades, conotação interna e externa do Bairro, condições sócio-

económicas e capacidade de mobilização (das Associações). 

Por outro lado, estudámos a pobreza como factor potenciador de riscos 

ambientais. Para tal, centrámos a nossa análise nas seguintes dimensões: causas e 

consequências da pobreza em contextos locais, segurança, educação e 

consciencialização ambiental e tipos de intervenção no território. 

Por último, analisámos a natureza da participação cívica e políticas de 

desenvolvimento local tais como: notícias de imprensa e relacionamento com o sistema 

político. 

Tendo em vista o objecto e os objectivos que nos propusemos analisar e 

compreender, a metodologia seguida foi a pesquisa documental, baseada em obras 

científicas nacionais e estrangeiras, estudos já existentes no âmbito da qualificação do 

Bairro e entrevistas selectivas às Direcções das Associações. 

 

PALAVRAS CHAVE: Pobreza, Ambiente, Ordenamento do Território, Cidadania 

Participativa, Associações. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is related to the Poverty and Environment area and its main 

purpose is to analyse the dynamics of the Local Associations regarding the qualification 

strategy and the urban reinsertion of the Amadora’s Bairro do Alto da Cova da Moura. 

Specifically we have directed our analysis to the local organisations involvement with 

the residents in order to strengthen a new territory environmentally sustained and with a 

better quality of life. 

In this sense, we have considered the following indicators: number of 

organisations, kind of activities, internal and external neighbourhood meaning, social 

and economical conditions and involvement capacity (from the Associations part). 

On the other hand we have studied poverty as a potentializing factor of 

environmental risks. With this in mind we have focused our analysis on the following 

dimensions: causes and consequences of poverty on a local context, safety, education 

and environmental awareness and kinds of territorial intervention. 

Finally, we have analysed the kind of civil engagement and local development 

policies such as: press news and relationship with the political system. 

Concerning the object and aims we have proposed to analyse and understand the 

method we followed was the documental research based on national and foreign 

scientific works, already existing works on the Bairro qualification and selective 

interviews with the Directions and the Associations.   

 

KEY-WORDS: Poverty, Environment, Regional Planning, Citizenship and Associations 
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POBREZA E AMBIENTE: O BAIRRO DO ALTO DA COVA DA MOURA 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Enquadramento e objectivos da investigação 

Tem-se vindo a assistir, através de múltiplas iniciativas e estudos, à 

consciencialização da sociedade relativamente à problemática da Pobreza e do 

Ambiente. No entanto, o comportamento individual e colectivo está ainda longe de 

alcançar com sucesso, a erradicação da pobreza, assim como a sustentabilidade 

ambiental. 

Naturalmente, os pobres são os mais afectados e os que estão em clara desvantagem 

face aos “não pobres”, dadas as vulnerabilidades a que estão sujeitos. Não 

pretendemos realizar um estudo sobre a Pobreza em si, ou sobre o Ambiente. 

Pretendemos sim, analisar, de que forma um bairro pobre (de características 

estruturais graves), pode ser empoderado (empowerment) através de apoios locais e 

da cidadania participativa, e assim, melhorar as suas condições de habitabilidade e 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida e conforto ambiental. 

É também nosso objectivo abordar a problemática do Ordenamento do Território, 

dado que muitos dos problemas ambientais que ocorrem no espaço urbano, são 

resultado da pressão urbanística, deficiente fiscalização1 das entidades governativas 

(Local e Central), aproveitamento inadequado das suas potencialidades e gestão do 

espaço de forma desajustada. O resultado da má gestão territorial conduz a inúmeras 

consequências ao nível da poluição do ambiente, sendo por isso uma ameaça em 

termos de saúde pública, passível de um crescimento progressivo da mortalidade 

provocada pelo cancro e doenças respiratórias. 

 

                                                 

1 Esta deficiente fiscalização é por vezes “consentida”, como forma de dar resposta às famílias com 
graves problemas sócio-económicos. 
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1.2 - Pergunta de partida e questões complementares 

De que forma é possível uma população pobre e parcialmente excluída da 

sociedade, participar na iniciativa “Bairros Críticos” (no que respeita à 

estratégia de qualificação do seu território), de forma a melhorar as suas 

condições de habitabilidade e obter uma melhor qualidade de vida 

ambientalmente sustentável? 

Esta questão envolve, além de outros aspectos, uma população específica, 

maioritariamente proveniente dos PALOP, pobre, pouco desperta e sem a percepção 

dos riscos ambientais a que estão expostos.  

Os problemas sociais e ambientais devem ser tratados numa perspectiva integrada e 

sistémica, para terem efeito sobre a qualidade de vida das populações. O 

desenvolvimento sustentável é o caminho fundamental para combater a miséria e o 

desperdício. A protecção e a Educação Ambiental são essenciais ao 

desenvolvimento, ou seja, promover o desenvolvimento e proteger o Ambiente são 

aspectos complementares duma mesma acção; os dois são necessários para fazer 

recuar a pobreza. 

 

1.3 - Justificação e contribuição do estudo 

A iniciativa “Bairros Críticos”, é um projecto governamental de qualificação e 

reinserção urbana de bairros problemáticos, promovido pela Secretaria de Estado do 

Ordenamento do Território e das Cidades (SEOTC) e tem como objectivo principal 

a reconversão de áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), aqui incluído o BACM. 

Aproveitando vários estudos relativos ao BACM, em variadas áreas, nomeadamente 

a social, pretendemos enriquecer a investigação no que respeita à problemática 

ambiental, indo assim no sentido da perspectiva da Estratégia Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS), 2005-2015, num quadro de qualidade 

ambiental e de coesão e responsabilidade social. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________
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1.4 Abordagem e metodologia de análise 

A metodologia adoptada foi a consulta a livros, artigos e trabalhos científicos. Para 

o caso de estudo, Pobreza e Ambiente: o Bairro do Alto da Cova da Moura, 

procedemos a trabalho de campo, recolha e tratamento de dados, elaboração de 

entrevistas selectivas e outras fontes estatísticas relevantes para o efeito, tais como, 

Associações, Câmara Municipal da Amadora, Comissão de Moradores, entre outras. 

Por último, foi efectuada a discussão dos resultados obtidos referentes ao estudo, 

sendo então discutida a sua limitação, bem como as pistas para investigações 

futuras, seguindo-se a referenciação bibliográfica.  

 

1.5 Estrutura da dissertação 

A estrutura deste estudo é composta por 6 capítulos que passamos a descrever: 

No primeiro capítulo, pretendemos elaborar uma introdução ao objecto de estudo, 

fazendo o enquadramento e descrevendo a metodologia de análise. 

No segundo capítulo, fazemos o enquadramento teórico e conceptual da temática da 

Pobreza, do Ambiente e do Território. Consideramos que estes pontos são 

fundamentais para uma melhor percepção da forma como estes assuntos estão 

interligados e assim, interferem no quotidiano dos cidadãos (principalmente porque 

apresentam factores de vulnerabilidade crítica); pretendemos demonstrar que um 

território devidamente intervencionado pode minimizar o impacto da pobreza, da 

exclusão social e do ambiente. E como assevera Luísa Schmidt “O ordenamento do 

território abrange todas as dimensões da sustentabilidade (…). Do ponto de vista 

ambiental, o desordenamento ó o pai de todos os nossos males” (Schmidt, 2008; 

p.113). 

No terceiro e quarto capítulos - é abordada a “Iniciativa Bairros Críticos”, um 

Programa Nacional coordenado pela Secretaria de Estado do Ordenamento do 

Território e Cidades (SEOTC). A Iniciativa adopta um sistema de parcerias 

____________________________________________________________________________________
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institucionais e locais onde estão envolvidos vários Ministérios2, mais de 90 

entidades públicas e organizações/associações locais. 

De todas estas entidades, destacámos o papel das associações locais, dado terem 

sido as grandes impulsionadoras e promotoras da cidadania participativa no BACM. 

É também nosso objectivo dar a conhecer o território objecto deste estudo, no que 

respeita à sua identidade, anseios e desejos. 

O capítulo 5 – apresentação do Estudo de Caso – Bairro do Alto da Cova da Moura. 

Pretendemos neste capítulo descrever as actividades de cada uma das Associações 

do BACM e o papel que têm vindo a desempenhar no âmbito da qualificação urbana 

do território. Foram por isso efectuadas entrevistas selectivas às direcções das 

Associações/organizações, de forma a comprovar os efeitos e resultados das suas 

acções  

No 6º capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo, seguindo-se as referências 

bibliográficas e anexos. 

____________________________________________________________________________________

                                                 

2 Presidência de Conselho de Ministros, Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e das 
Cidades, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Ministério da Administração Interna, 
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cultura e Ministério da Justiça. 
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2 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL - POBREZA, 

AMBIENTE E TERRITÓRIO  

2.1 – Pobreza e Exclusão Social 

A pobreza e a exclusão social são fenómenos cada vez mais recorrentes a nível global, 

sendo 2010 o Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, conforme Decisão 

da União Europeia nº 1098/2008/CE, vindo reforçar a importância desta complexa 

problemática. 

 Em 19823  realizou-se o primeiro estudo (de iniciativa individual) sobre pobreza em 

Portugal, baseado em dados do INE, constantes do inquérito às receitas e despesas das 

famílias portuguesas entre 1950 e 1974. Apesar do estudo ser relativamente exíguo, foi 

relevante para futuras análises e estudos académicos, levando por sua vez ao 

envolvimento da política social nesta área, nomeadamente da Direcção-Geral de 

Estudos, Estatísticas e Planeamento (DGEEP) e do Instituto da Segurança Social. 

Dado o fenómeno da pobreza abarcar variadíssimas características, é nosso objectivo 

definir a pobreza como uma situação de privação por falta de recursos (Bruto da Costa, 

2008). 

A Exclusão Social 

Não podemos falar de pobreza sem abordarmos a exclusão social, uma vez que se 

complementam, ou seja, normalmente a primeira origina a segunda. Definimos a 

pobreza como uma situação de privação por falta de recursos. Por sua vez, aqueles que 

carecem de falta de recursos para fazer face às necessidades básicas, optam por soluções 

economicamente mais baratas, que no futuro se vêm a revelar estigmatizantes, 

impedindo muitas das vezes uma relação satisfatoriamente forte com os sistemas 

geradores de rendimento. Ora, o facto de a pobreza implicar a falta de recursos, 

consequentemente implica a exclusão social. Por outro lado, a pobreza também implica 

a privação (de vestuário, transportes, habitação, energia, água, alimentação, etc.), o que 

significa que não têm acesso ou têm um fraco acesso a sistemas sociais como ao 

mercado de bens e serviços, à educação, à saúde, à participação política, às relações 

____________________________________________________________________________________

                                                 

3 Silva, Manuela (1982), Crescimento Económico e Pobreza em Portugal (1950-1974, in Análise Social, 
Vol. 18, nºs, 72-73-74, Instituto de Ciências Sociais, pp. 1077-1086. 
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com a sociedade, etc. Quanto mais acentuada for a privação mais acentuado será o 

estado de exclusão social. Desta forma,  

A pobreza representa uma forma de exclusão social, ou seja, que não existe 

pobreza sem exclusão social (Bruto da Costa at all, 2008: 63). 

Já o contrário não é válido, uma vez que existem formas de exclusão que não implica 

pobreza, como por exemplo a discriminação e preconceitos que excluem as minorias da 

sociedade. 

A exclusão terá de ser entendida dentro de uma referência contextual. Somos excluídos 

de quê? Somos excluídos da família, da escola, do trabalho, dos amigos, da comunidade 

em que vivemos. Porquê? A exclusão social é a rejeição no todo ou em parte pelos 

grupos da esfera social, ou seja, social, económica, saúde, educacional, trabalho, etc. 

(isto é pobreza). Por outro lado e conforme Bruto da Costa, a vida em sociedade é 

também moldada pela relação que estabelecemos com as diversas instituições, pelas 

características dos territórios que habitamos, pelas referências identitárias que 

construímos e que nos permitem ser reconhecidos e reconhecermo-nos como parte dessa 

sociedade e pela construção das memórias individual e colectiva que permitam um 

processo de ancoragem social essencial à inclusão. Logo, a relação da pessoa com cada 

um destes sistemas é também factor essencial de inclusão. 

Com este estudo pretendemos realçar que “existe uma forma específica de exclusão que 

tem base territorial. Esse tipo de exclusão atinge não apenas as pessoas e as famílias, 

mas também as áreas geográficas onde vivem. Trata-se pois, de formas de exclusão que 

se manifestam a diferentes níveis territoriais, nomeadamente ao nível local (é o caso dos 

bairros de lata ou degradados, que se encontram excluídos enquanto espaços, dos 

centros urbanos a que pertencem). 

Para melhor compreendermos a relação entre os conceitos pobreza e exclusão social, 

importa descrever sumariamente ambas as dimensões de forma isolada para 

posteriormente as interligar numa só ideia e teoria. 

No que concerne à pobreza e à exclusão social, actualmente, ambas fazem parte das 

grandes preocupações da Humanidade e dos desafios futuros, tendo deixado de ser 

vistas como situações anómalas e secundárias sem relevância na agenda internacional. 

A sua consideração como problemas estruturais das sociedades contemporâneas, 

____________________________________________________________________________________
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obrigou ao aprofundamento dos respectivos conceitos e dos seus modelos 

interpretativos (relacionando causas, formas e efeitos). De facto, durante muito tempo a 

pobreza não esteve no centro das atenções de políticos e de teóricos, e pelo contrário, 

assumia-se que o crescimento económico teria como consequência inevitável e 

automática a redução da pobreza, pelas maiores oportunidades de emprego, consumo e 

riqueza criadas. Nesse sentido, a pobreza era vista como uma ausência de riqueza, com 

as consequentes privações resolvidas em condições normais, pelo crescimento 

económico ou, ocasionalmente por acções compensatórias de tipo assistencialista aos 

mais carenciados. Por essa razão, julgava-se também que os países ditos ricos estavam 

livres dessa problemática como consequência dos seus processos de desenvolvimento, 

sendo então a pobreza a imagem de marca dos países subdesenvolvidos. As últimas 

décadas vieram desmistificar esta ideia através de diversos relatórios das mais variadas 

organizações internacionais, como o Banco Mundial, a Comissão da União Europeia, a 

FAO4, a OCDE5, a OIT6, o PNUD7 e a UNICEF (entre outras), bem como diversos 

estudos e obras científicas entretanto publicadas, que referem que os problemas de 

pobreza e exclusão social se têm agravado nas últimas décadas, não só na persistência e 

agravamento das formas tradicionais, como também com novas manifestações e 

modalidades, para além do alargamento das desigualdades entre os países, entre as 

classes sociais e entre os indivíduos. 

Os sucessos alcançados nas últimas décadas na luta contra a fome, o analfabetismo, a 

mortalidade infantil, as doenças endémicas, a baixa esperança de vida à nascença, a falta 

de água potável e de saneamento básico, a falta de condições habitacionais, a 

degradação ambiental, etc., são uma pequena gota face à gravidade dos problemas por 

resolver e ao aparecimento constante de novos problemas. Muitos dos relatórios 

anteriormente referidos, sobretudo da União Europeia e da OCDE, vieram revelar-nos 

que, não só a pobreza não estava erradicada dos países mais ricos como estava a 

aumentar. Vieram também demonstrar novas situações que estavam a surgir sobretudo 

junto das crianças, dos desempregados de longa duração, dos reformados e pensionistas, 

das famílias monoparentais, dos indivíduos com baixos níveis de escolarização e das 

____________________________________________________________________________________

                                                 

4 Food and Agriculture Organization on United Nations 
5 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
6 Organização Internacional do Trabalho 
7 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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minorias étnicas; uma expressão radical no aumento dos sem-abrigo (característica das 

grandes cidades), além do agravamento das situações de exclusão social mesmo sem 

pobreza evidente, como é o caso dos idosos, das crianças e dos jovens sem atenção 

familiar. 

Não é por isso de estranhar que a pobreza e a exclusão social se tenham tornado, nos 

últimos anos, nos temas que mais preocupam as sociedades, passando a integrar as 

agendas políticas nacionais e internacionais, sendo tema de várias cimeiras e reuniões 

que procuram encontrar estratégias comuns para gerir as grandes preocupações actuais 

do nosso planeta: as ameaças e os riscos ambientais, a insegurança, o desemprego, a 

explosão (e a implosão) demográfica, os conflitos armados, o terrorismo, a gestão dos 

recursos estratégicos, a pobreza e a exclusão social. As Nações Unidas decidiram 

considerar 1997-2007 como a década para a eliminação da pobreza. A erradicação da 

pobreza e a luta contra a exclusão social tornaram-se assim os principais desafios do 

desenvolvimento e dos direitos humanos do século XXI, devido ao facto de não ser 

admissível nem sustentável continuar a permitir um quadro em que cerca de 800 

milhões de pessoas passam fome e não têm segurança alimentar e cerca de 1,2 mil 

milhões vivem com menos de 1 dólar por dia. Mesmo nos países da OCDE quase 8 

milhões de pessoas estão subalimentadas (Cf. PNUD 2000 – Relatório de 

Desenvolvimento Humano).  

Considerando o espaço temporal de uma década, e conforme o Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2010, foi introduzido uma nova expressão para a pobreza 

”the Multidimensional Poverty Index (MPI), which complements money-based 

measures by considering multiple deprivations and their overlap. The index identifies 

deprivations across the same three dimensions as the HDI and shows the number of 

people who are poor (suffering a given number of deprivations) and the number of 

deprivations with which poor households typically contend. It can be deconstructed by 

region, ethnicity and other groupings as well as by dimension, making it an apt tool 

for policymakers. Some findings: 

• “About 1.75 billion people in the 104 countries covered by the MPI—a third of 

their population— live in multidimensional poverty— that is, with at least 30 

percent of the indicators reflecting acute deprivation in health, education and 

standard of living. This exceeds the estimated 1.44 billion people in those 
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countries who live on $1.25 a day or less (though it is below the share who live 

on $2 or less). The patterns of deprivation also differ from those of income 

poverty in important ways: in many countries—including Ethiopia and 

Guatemala—the number of people who are multidimensionally poor is higher. 

However, in about a fourth of the countries for which both estimates are 

available—including China, Tanzania and Uzbekistan— rates of income poverty 

are higher. 

• Sub-Saharan Africa has the highest incidence of multidimensional poverty. The 

level ranges from a low of 3 percent in South Africa to a massive 93 percent in 

Niger; the average share of deprivations ranges from about 45 percent (in 

Gabon, Lesotho and Swaziland) to 69 percent (in Niger). Yet half the world’s 

multidimensionally poor live in South Asia (51 percent, or 844 million people), 

and more than a quarter live in Africa (28 percent, or 458 million)”. (site: 

http://hdr.undp.org/en/mediacentre/summary/poverty, consultado a 14/11/2010) 

Contudo a primeira questão que se coloca é a de definição de um conceito uniforme e 

claro de “o que é um pobre” e de uma metodologia para a sua medição. Estes conceitos 

integram um debate de alguma controvérsia onde opiniões divergem em torno de 

questões como (...) how does one define poverty? Second, how does one go about 

measuring it? Both questions are pivotal and should involve a series of well-informed 

judgments and decisions. Nevertheless, in the final analysis, poverty and its 

measurement involve a degree of subjectivity. That is, despite the importance of well-

grounded thinking, poverty is partially in the eye of the beholder (…), tal como afirma 

RANK (2004). Tome-se como exemplo a definição de SMITH (1776) que incide na 

falta de necessidades que a custom of the country renders it indecent for creditable 

people, even of the lowest order, to be without. A este tipo de definições dá-se a 

designação de absolutas. Contudo, a discórdia toma lugar quando pensamos nos itens a 

incluir no cesto de necessidades básicas. Para uns, a comida, roupa, abrigo são 

essenciais. Mas que tipo de comida, roupa e abrigo? Há ainda a questão, que itens 

podem ser ainda incluídos no cesto? Um carro, um telefone, um seguro de saúde podem 

ou devem ser considerados? Assim, talvez a pobreza possa ser medida em termos 

relativos em oposição a uma definição absoluta. Tomando um exemplo da obra de 

RANK (2004) individuals who fall into the bottom 20 percent of the income distribution 

might be considered poor. Alternatively, the poor could be defined as those whose 
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income fall below 50 percent of the population’s median income. Utilizando estas 

definições é eliminada a necessidade de utilizar cestos de bens essenciais subjectivos 

possibilitando ainda comparações entre países.  

Nesse sentido, e de acordo com o Banco Mundial, podem-se considerar cinco grandes 

perspectivas, agrupadas, por seu turno, em duas lógicas: 

1ª - Privação fisiológica – Neste caso privilegia-se a abordagem das condições 

materiais da vida, segundo duas perspectivas diferentes:  

1ª - Abordagem centrada no rendimento e no consumo, consistindo numa 

perspectiva mais tradicional, desenvolvida pela chamada economia do bem-

estar, onde é definida uma linha de pobreza, em termos absolutos ou 

relativos, segundo um determinado nível de rendimento e/ou consumo, sendo 

pobres os que se encontram abaixo dessa linha. 

2ª - Contempla uma abordagem centrada nas necessidades humanas básicas, 

onde é considerado um certo nível de necessidades básicas relativas à 

alimentação, vestuário, abrigo, água potável, saneamento básico e educação, 

como mínimo necessário para o tal bem-estar. Esta perspectiva foi sobretudo 

desenvolvida nos anos 70 e permitiu, em relação à anterior, alargar o leque 

das necessidades básicas consideradas no conceito de bem-estar. 

2ª- Privação social – Nesta lógica coloca-se em relevo a natureza social da pobreza, 

com a consequente degradação das relações sociais, aproximando-se do conceito de 

exclusão social. É possível identificar três abordagens diferentes neste grupo:  

1ª - Centrada no conceito de pobreza humana. Desenvolvida pelo PNUD, 

sobretudo nos seus relatórios de 1996 (Economic Growth and Human 

Development) e 1997 (Human Development to Eradicate Poverty), com base 

nomeadamente nos trabalhos do economista Amartya Sen8, utiliza como 

referências os conceitos de capacidades (o que podemos fazer) e funções (o 

que fazemos). Nesse sentido, a pobreza é a incapacidade de desenvolver uma 

vida condigna.  

                                                 

8 SEN, Amartya (1984) – Poor, relatively speaking, in Resources, Values and Development, Oxford: Basil Blackwell. 

____________________________________________________________________________________
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2ª - Centra-se nas consequências ao nível da exclusão social, adoptada 

sobretudo pela Organização Internacional do Trabalho e tem 

fundamentalmente como base  as propostas do sociólogo Peter Townsend9, 

para quem a pobreza deve ser vista essencialmente como a não 

disponibilidade dos recursos necessários para fazer face ao padrão de vida 

dominante, e participar nas actividades sociais e culturais da sociedade a que 

se pertence. O conceito de pobreza associa-se assim à discussão dos conceitos 

de cidadania e de integração social. 

3ª – Centra-se na lógica da privação social que incide numa vida participativa. 

Nesta abordagem a questão fundamental não é o conteúdo do conceito mas 

quem o define, propondo-se assim uma participação activa dos próprios 

pobres na sociedade. Nesse sentido, a pobreza começa pela não participação, 

pelo que os aspectos mais relevantes, segundo esta abordagem, serão 

necessariamente a falta de dignidade, de auto-estima, de segurança, que 

impedem a participação, para além do acesso à saúde e a uma vida social, 

mais do que a um rendimento. 

 

O conceito de pobreza tem vindo portanto a alargar-se, centrando-se actualmente na 

ausência de recursos, considerados estes numa perspectiva multidimensional incluindo 

os de natureza económica, social, cultural, política e ambiental. Esta nova pobreza não 

se cinge à escassez de recursos materiais, podendo traduzir-se pela não participação no 

padrão de vida dominante devido a factores como a escolaridade, a idade, a falta de 

afecto, o domínio das novas tecnologias, etc. É neste contexto mais amplo que o 

conceito de exclusão social tem vindo a ganhar importância, relativamente à definição 

de pobreza. A exclusão social significa fundamentalmente desintegração social a 

diferentes níveis: económico, social, cultural, ambiental e político. Reflecte-se na 

fragilização dos laços familiares e sociais e na não participação na vida comunitária, e 

implica o que CASTEL10 chama de “desafiliação” em relação à sociedade: o não 

reconhecimento do seu lugar na sociedade. A exclusão social é portanto um conceito 

                                                 

9 TOWNSEND, Peter (1979) – Poverty in United Kingdom, Londres: Allen Lane. 
TOWNSEND, Peter (1985) – A sociological approach to the measurment of poverty: a rejoinder to professor Amartya Sen, in 
Oxford Economic Papers, nº 37. 

____________________________________________________________________________________
10 CASTEL, Robert (1995) – Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat, Paris: Fayard. 

Dissertação de Mestrado 11 
Manuela Mota Pinto 



Pobreza e Ambiente: O Bairro do Alto da Cova da Moura 
______________________________________________________________________ 

mais abrangente do que a noção de pobreza, traduzindo-se pela ausência de vários tipos 

de poder e de participação na vida da comunidade, como exercício pleno dos direitos e 

deveres de cidadão. 

Embora, na sua evolução, os conceitos de pobreza e exclusão social tenham de certa 

forma convergido, dizem no entanto respeito a enfoques distintos, podendo contudo 

verificar-se conjuntamente em muitos casos. Concluindo, a exclusão social radica 

fundamentalmente na pobreza, embora não se resuma a esta: há pobres que não são 

excluídos socialmente dos seus contextos comunitários (sobretudo no meio rural) e há 

excluídos (sobretudo nos países ricos) que não são pobres do ponto de vista material. 

Já na segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX, o economista 

Malthus relacionava a pobreza das sociedades como parte inseparável das leis gerais da 

Natureza, relacionando as maiores taxas de mortalidade com as catástrofes naturais, 

fomes, guerras e epidemias. 

A pobreza no Mundo está caracterizada pela desigualdade. Para além das várias 

vulnerabilidades inerentes aos países mais pobres, também encontramos desigualdades 

regionais (de que são exemplo as enormes desigualdades na América Latina, Caraíbas e 

na África Sub-Sariana. 

No ponto seguinte vamos procurar abordar de que forma é possível lutar contra a 

pobreza em contextos locais. 

 

2.2 - A luta contra a pobreza em contextos locais 

O novo milénio parecia trazer alguma esperança para o mundo: foram ultrapassados os 

receios quanto ao ameaçador bug nos computadores; as tecnologias de informação 

continuavam em explosão; a internet em verdadeiro progresso; a China e a Índia em 

progresso económico; a esperança de que a pobreza extrema, as doenças e a degradação 

do ambiente poderiam ser aliviadas com a riqueza e as novas tecnologias e por fim a 

esperança nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) onde estão inscritos 

os compromissos para alcançar o desenvolvimento sustentável, a redução drástica na 

pobreza, nas doenças, na degradação do ambiente, o desenvolvimento de uma parceria 

global para o desenvolvimento. 
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No entanto, os propósitos e a esperança nos ODM estão longe de ser alcançados. Com 

os acontecimentos do 11 de Setembro de 2001, o mundo mudou! Este foi o início da 

guerra contra o terrorismo e todos os esforços e recursos dos EUA foram dirigidos para 

as estratégias militares. 

É sabido que a segurança é fundamental no mundo, mas mais fundamental é criar 

sociedades estáveis, sem pobreza, sem desemprego, sem fome e com esperança. Se não 

forem tratadas a s causas da instabilidade das sociedades, pouco será conseguido no 

estancamento do terror. 

Então, como acabar com a pobreza? Não é certamente uma tarefa fácil, mas nem por 

isso impossível. 

Acabar com a pobreza até 2025 irá requerer acções concertadas tanto por parte 

dos países ricos como dos países pobres, começando com uma “aliança global” 

entre todos. Estes últimos devem tomar a sério o objectivo de acabar com a 

pobreza, e terão de dedicar a isso uma parte maior dos seus recursos naturais, 

em vez de os aplicar na guerra, na corrupção e em combates políticos internos. 

Os países ricos terão de ir para além da superficialidade na ajuda aos pobres, e 

seguir para diante nas suas promessas de fornecer mais ajuda. Tudo isto é 

possível e, na verdade, é muito mais provável do que parece, mas necessita de 

um enquadramento. Eu e os meus colegas do Projecto Milénio da ONU 

propusemos precisamente esse enquadramento, centrado no período até 2015, 

denominado Estratégia de Redução da Pobreza, com base nos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio.”(Sachs, 2005: 390). 

Relativamente à luta contra a pobreza em contextos locais, esta poderia ser uma 

alternativa de desenvolvimento, uma solução para o desenvolvimento desigual. Como? 

Se partirmos das dinâmicas locais, dos recursos endógenos, das instituições e 

organizações locais de forma a intervir eficazmente no desenvolvimento económico, 

ganharíamos um potencial real de utilização e valorização dos recursos locais. 

Os organismos locais podem proporcionar o acesso à informação e à formação. No 

entanto, a formação terá de ser “útil”, ou seja, não importa apenas dar certificados aos 

formandos para, à posteriori, não proporcionarem trabalho. 

Julgamos que uma das alternativas passa pela criação de empregos “verdes” para os 

jovens desfavorecidos, uma vez que os empregos como operários são cada vez mais 
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escassos e de baixa remuneração. Porque não criar programas de formação para ensinar 

os jovens a colocar painéis solares e a climatizar edifícios? 

Outra questão é, como utilizar a economia verde para fornecer trabalho, riqueza e saúde, 

a comunidades que tão pouco têm destas três coisas? Consideramos ser uma questão 

pertinente quando atravessamos precisamente uma Era em que tanto se fala do Clima, 

da Energia, do Ambiente e da Pobreza. 

____________________________________________________________________________________

8: 347). E 

rde, não conta apenas o que gasta, conta o que 

poupa.”(Friedman, 2008: 349). 

                                                

Thomas L. Friedman conhece Van Jones numa conferência em Dalian, na China. “Ele é 

um activista social negro em Oakland e é tão verde como um ecologista. Fica realmente 

arrebatado e engraçado quando fala sobre o que é ser negro e verde” (…) E pergunta-

lhe: “Será que podemos realmente pôr em prática o outgreening11 em relação à 

pobreza e poluição ao mesmo tempo? Jones confirma de forma confiante que isso é 

possível – e ele tem tentado prová-lo em alguns dos bairros mais pobres dos EUA. Com 

39 anos de idade e licenciado pela Faculdade de Direito de Yale, liberta energiua 

suficiente para iluminar alguns prédios sozinho. Fundou o Ella Baker Center for 

Human Rights em Oakland, que ajuda jovens a sair da prisão e a encontrar trabalho, 

mas saiu em 2008 para gerir o Green for All, uma nova organização nacional que 

trabalha no sentido de criar uma economia verde inclusiva, com o objectivo específico 

de criar empregos “verdes” para jovens desfavorecidos”(Friedman, 200

acrescenta: 

“Esta é uma indústria que está pronta para arrancar. “Se conseguirmos colocar estes 

jovens a trabalhar imediatamente na indústria solar, onde podem hoje aprender a 

instalar painéis, eles irão tornar-se gestores em cinco anos e donos em dez – e depois 

tornam-se inventores”, defende Jones. “O degrau de entrada é baixo o suficiente para 

se pôr o pé, mas a escada conduz ao Sol. Se começar por tornar o gueto verde, 

acrescenta Jones, “e gastar sete mil dólares a dar formação a um destes jovens e a 

transmitir-lhe conhecimentos para a vida, isso será muito melhor do que fechá-lo numa 

prisão por 500 mil dólares. Poupe um watt, poupe uma vida – é tudo o mesmo 

princípio. Numa economia ve

 

11 Segundo nota do tradutor a expressão outgreening significa “um comportamento melhor do que o dos 
outros a nível ambiental. Envolve criatividade, inteligência e audácia e uma responsabilidade social 
para utilizar uma nova atitude “verde” para fazermos o que temos de fazer. Significa que o “verde” está 
no centro dos nossos valores empresariais e pessoais”( Friedman, 2008: 327). 
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Isto leva-nos às políticas de desenvolvimento local, a debater no ponto 2.5.2 deste 

estudo. Podemos adiantar que as políticas de desenvolvimento local e regional 

adoptadas ao território são um meio de alcançar o desenvolvimento económico, 

combater a pobreza e ao mesmo tempo minimizar os problemas relativos ao Ambiente. 

 

2.3 – A pobreza como Risco Ambiental  

De que forma pode a pobreza colocar os indivíduos em risco face ao ambiente? Vários 

aspectos ambientais contribuem para a vulnerabilidade da população mais carenciada. 

Por exemplo, a poluição da água e do ar conduz ao aparecimento de doenças que 

debilitam a população e assim enfraquecida a impedem de trabalhar e usufruir do 

rendimento. Por outro lado, se a produção de esgotos e resíduos não forem devidamente 

tratados, leva à contaminação dos solos, lençóis freáticos e rios. Os recursos hídricos 

potáveis são cada vez mais escassos, face ao crescente aumento da população. 

Por outro lado, as exigências de higiene, saúde e o conforto ambiental são condições 

fundamentais para combater a insalubridade, a qualidade do ar, a protecção contra o 

ruído e o conforto visual. São situações complexas que se agravam mais nas 

comunidades pobres, dadas as carências financeiras destas populações.  

Nesse sentido, a importância da educação ambiental é cada vez maior, tendo como 

objectivo a prevenção. Para melhor percepcionar esta problemática, importa 

compreender quais os valores e objectivos da educação ambiental. Segundo 

Soromenho-Marques (2005) são: 

- Promover a racionalidade crítica (os factos como processos); 

- Perspectivar global e integrativamente os problemas; 

- Representar interdisciplinarmente a realidade; 

- Ver nas coisas as decisões de origem e as da sua eventual e posterior superação; 

- Dar prioridade ao futuro. Educar para um olhar antecipatório; 

- Aprender a trabalhar em comunidade; 

- Estimular solidariedade e justiça entre gerações. 

 

A crise ambiental global coloca-nos o desafio de uma cidadania capaz de formar 

pessoas para estarem à altura dos enormes e inúmeros desafios da crise ambiental 

global. (Soromenho-Marques, 2005: 148). 
____________________________________________________________________________________
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Temos vindo a assistir, de uma forma evidente, ao crescimento de uma crise climática 

de origem humana (a par com o acentuar de outras crises ambientais), - a perda da 

biodiversidade. Deste modo, o mundo defronta-se com evidências de insustentabilidade 

do padrão de desenvolvimento das sociedades, que se manifesta pela degradação da 

atmosfera, do clima e do ambiente em geral. 

A crise financeira e económica global faz esmorecer a atenção à crise ambiental, no 

entanto, ambas podem e devem ser combatidas em reforço e sinergia. Apesar das 

restrições e considerações ambientais poderem implicar constrangimentos e dificuldades 

para as actividades económicas, depressa se convertem em oportunidades de eficiência, 

de inovação, de ganhos de produtividade, de competição e de emprego. 

Retomando ao nosso título, como é que podemos então dizer que a pobreza é um factor 

de risco ambiental? Naturalmente, quem tem maior capacidade financeira, mais 

facilmente se pode “proteger” das consequências do risco ambiental. E como? Através 

de investimentos em tecnologia e formação a nível de protecção ambiental e tendo 

como base soluções sociais, ambientais e economicamente sustentáveis. 

Reforçamos a evidência crucial da prevenção e controlo da poluição sonora, qualidade 

do ar, poluentes atmosféricos, prevenção de acidentes graves com substâncias perigosas, 

avaliação de impacte ambiental, gestão eficaz dos resíduos, saneamento de águas 

residuais, entre outros. 

Ambiente e sustentabilidade no futuro de Portugal  

Desde a Cimeira da Terra que o conceito de Desenvolvimento Sustentável tem vindo a 

ganhar importância. 

Este conceito tem vindo a ser desenvolvido através da tomada de consciência colectiva, 

face às ameaças que o desenvolvimento das actividades humanas pode implicar. A 

mensagem contida neste slogan, foca a necessidade de preservar e gerir de forma 

responsável os recursos escassos e finitos existentes no planeta, de forma a garantir o 

seu uso a longo prazo, ou seja, no futuro. 
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O Desenvolvimento Sustentável, assenta no equilíbrio permanente entre três dimensões: 

Social, Económica e Ambiental. 

Social, porque tudo o que existe no planeta só faz sentido em função do homem, como 

ser principal que habita e “domina” a Terra. Por outras palavras, sendo o ser humano o 

expoente máximo dos seres vivos no planeta, dispõe para uso das suas necessidades, 

materiais e psíquicas, do usufruto dos bens e recursos nela existentes, de forma a 

satisfazer as suas necessidades básicas e o seu bem-estar. 

Ambiental, porque é nesta dimensão que se encontram os recursos materiais e 

ambientais, de que o ser humano necessita para a satisfação das suas necessidades e 

Económica, porque é extraindo/explorando, transformando e comercializando, que se 

torna possível satisfazer essas necessidades. 

Da intersecção entre a dimensão Social e Ambiental resulta a melhor ou pior 

habitabilidade, entre a Ambiental e Económica a viabilidade do desenvolvimento e 

entre a Económica e a Social a equidade social. Por fim, da intersecção entre as três 

dimensões resulta a SUSTENTABILIDADE. 

Partindo destas premissas e sabendo-se que os recursos existentes no planeta são 

escassos e finitos, bem como, das diferentes filosofias, posturas e atitudes que o ser 

humano poderá adoptar na gestão desses recursos, diferentes serão também as 

consequências de uma gestão bem elaborada ou danosa, em maior ou menor escala. 

Esta gestão, poder-se-á traduzir no uso e 

abuso dos recursos naturais existentes, que 

egoisticamente poderão ser explorados e 

usados em benefício próprio, desprezando a 

destruição dos habitats e as necessidades das 

gerações vindouras, ou pelo contrário, 

geridas com harmonia, com respeito pelos 

habitats que como humanos somos 

responsáveis pela sua manutenção, pelos 

outros seres vivos que alimentam o nosso 

bem-estar quando os contemplamos, com 

 

Fonte: Gunn, 1994 
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respeito pela satisfação das necessidades das gerações futuras, ou seja, usando os 

recursos de forma responsável, permitindo a sua regeneração. É neste segundo tipo de 

gestão (responsável) que o Desenvolvimento Sustentável assenta e se baseia. 

A sustentabilidade poderá ser definida como o desenvolvimento que vai de encontro às 

necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras 

(Silveira, 2003; Brundland Report, 1987, citado por Mowforth e Munt, 1998), ou como 

uma forma de desenvolvimento que é particularmente sensível à preservação a longo 

prazo do ambiente natural e sócio cultural, ao mesmo tempo que se produz benefícios 

económicos para a comunidade hospedeira (Swarbrooke, 1999; Timothy, 1998). 

Seja qual for a definição adoptada, trata-se de obter um equilíbrio entre ambiente, 

economia e questões ligadas às necessidades dos seres humanos.  

Segundo Butler (1993, citado por Cavaco, 1998), o desenvolvimento sustentável deve 

ser efectuado de forma e escala que garanta a sua operacionalidade por um período 

de tempo bastante longo, sem degradar o ambiente natural e humano, e sem colocar 

em risco o bem-estar da comunidade local, assim como as actividades 

socioeconómicas da mesma. 

 

Como já referido, a sustentabilidade passa fundamentalmente pelo ambiente, 

destacando-se ainda a necessidade de desenvolver os seguintes factores:  

1º– Sustentabilidade económica; 

2º– Capacidade de planeamento estratégico por parte das políticas públicas do Estado; 

3º– Participação cívica dos cidadãos; 

4º– Factor de mobilização e coesão nacionais, de renovação da cidadania e da 

democracia. 

 

Não se pode dissociar o ambiente da perspectiva económica, sob diversos pontos de 

vista, quer da sobrevivência do nosso próprio modelo de civilização quer no horizonte 

da competição internacional, particularmente no mercado interno, ou em qualquer outro 

dos cenários conjecturáveis de evolução da União Europeia. 
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Hoje é uma prova de realismo político e económico compreender e integrar na gestão 

das empresas, na gestão da economia, os factores ambientais. É prova não apenas de 

civismo por parte dos gestores mas também de realismo económico. As auditorias 

ambientais das empresas revelam-se quase sempre uma boa surpresa no plano das 

economias de custos, tanto no médio como no longo prazo. 

A importância dos factores ambientais no processo produtivo é imperativa para a 

sustentabilidade dos países e do Mundo. Por isso, a inovação tecnológica é um desafio 

para a sustentabilidade ambiental, para que o processo produtivo se realize de forma 

menos agressiva e destrutiva (e a Mãe Natureza agradece). 

Assim, devem os parceiros sociais ligados ao sector económico, consciencializarem-se 

para fazerem parte integrante (como actores) da política do ambiente. Deveremos partir 

da consciência ambiental individual para a colectiva e reforçar o associativismo 

empresarial, com base na justiça, lealdade e confiança. 

Concordamos com Soromenho-Marques quando realça que se todos agirmos com 

lealdade, não haverá certamente externalidades para a sociedade a serem pagas por 

todos nós (a comunidade e os contribuintes (Soromenho-Marques, 2005: 100). 

Devemos realçar o papel extraordinariamente importante e de enorme responsabilidade 

das ONG, que sendo organismos representantes da sociedade civil, traduzem a crescente 

consciencialização e preocupação das sociedades relativamente à forma como gerimos 

as questões ligadas ao ambiente. As ONG ligadas ao ambiente, desenvolvimento e 

defesa dos consumidores, têm manifestado um potencial muito relevante no plano da 

diplomacia e das relações internacionais, assumindo elas a ponte para a circulação da 

informação.  

As questões debatidas neste ponto, levam-nos à problemática do ambiente urbano, cada 

vez mais “saturado”, fruto da irresponsabilidade humana. 
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2.4 – O ambiente Urbano 

A problemática do ambiente urbano é hoje uma questão relevante, dadas as 

variadíssimas transformações a que temos vindo a assistir a nível planetário. A 

globalização veio acelerar o processo de consumo desenfreado, implicando 

necessariamente o aumento da exploração dos recursos naturais. As consequências dos 

actos do homem têm-se feito sentir no ambiente urbano (aumento de resíduos sólidos, 

de ruído, de poluição, de doenças, entre outras), obrigando-nos a reflectir sobre o 

paradigma da sustentabilidade ambiental e sustentabilidade humana. 

O desenvolvimento de novos paradigmas socioculturais em que valores como o respeito 

mútuo pelos nossos concidadãos e pelo nosso meio, devem impor-se aos nossos 

interesses. 

Actualmente, o valor dos recursos ambientais, assume uma relevância reduzida nos 

processos de decisão política, comprometendo assim a sustentabilidade. 

A cidade é hoje o espaço de vida da maioria da humanidade. A poluição do ar que 

respiramos, o congestionamento rodoviário e o amontoamento das populações, são 

provavelmente os problemas ambientais mais graves da vida na cidade. 

Os custos do congestionamento rodoviário implicam tempo perdido, assim como 

implicam custos sociais com o acréscimo de poluição (emissão de gás carbónico). Mas 

o crescimento urbano não implica necessariamente menor qualidade ambiental, uma vez 

que as tecnologias “limpas” já começam a fazer parte das preocupações e agendas 

políticas e já se investe em investigação, de forma a melhorar a nossa qualidade de vida. 

A crescente urbanização nas cidades pode ser um problema, mas os problemas podem 

ser resolvidos desde que hajam políticas direccionadas para o efeito (como por exemplo: 

maior eficiência e eficácia nos transportes públicos, aposta nos carros eléctricos e 

criação de corredores verdes). 

Como a paisagem e o ordenamento do território fazem parte do ambiente urbano, vamos 

de seguida abordar essas temáticas. 
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O papel da paisagem no ambiente urbano 

O ambiente urbano e o ordenamento do território estão de certa forma ligados à 

paisagem. O conceito de paisagem é complexo, e permite diversas definições e 

aproximações, determinadas pela abordagem e especialidade de quem o utiliza. É 

também um conceito que tem vindo a ser cada vez mais utilizado, em diferentes 

contextos e por uma grande variedade de disciplinas. É assim importante que, em cada 

abordagem à paisagem, seja esclarecido o conceito e a identificação e caracterização da 

paisagem, assim como a definição e o aperfeiçoamento de métodos de monitorização e 

de medidas de gestão que assegurem a utilização racional dos recursos naturais e a 

multifuncionalidade da própria paisagem. No entanto, durante a década de 90, a tomada 

de consciência das potencialidades da paisagem como base para uma abordagem 

integrada à gestão do território e das actividades humanas, levaram a que se 

desenvolvessem em vários países europeus, tanto do Norte como do Sul, estudos 

nacionais de identificação e caracterização da paisagem (Countryside Commission, 

1998). 

À semelhança de estudos portugueses e espanhóis, estes têm sido maioritariamente 

elaborados por equipas universitárias e de investigação, respondendo a encomendas de 

entidades estatais ligadas sobretudo ao ordenamento do território. O objectivo destas 

entidades tem sido fundamentalmente o de adquirir informação de base, para todo o 

território nacional, que sirva de suporte à necessária abordagem integrada para a gestão 

do território. 

Em 1996, foi adoptada pelo conjunto dos países do Conselho da Europa, a Estratégia 

Pan-Europeia da Diversidade Biológica e Paisagística, preparada pelo Conselho da 

Europa, o PNUA e o European Centre for Nature Conservation (ECNC 1996). Esta 

estratégia, resultante da Conferência do Rio e dos trabalhos relativos à Convenção sobre 

a Diversidade Biológica, salienta a necessidade da política de conservação se preocupar 

também com a diversidade de paisagem, e não só com a diversidade biológica. A 

diversidade da paisagem é considerada como a expressão formal das numerosas 

relações existentes num determinado período entre a sociedade e o território. A 

Estratégia defende a necessidade de uma política para as paisagens, se possível uma 

política europeia, integrando a especificidade de todos os tipos de paisagem que 

constituem a diversidade da Europa. 
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Foi aprovada pelo Conselho da Europa, a Convenção Europeia das Paisagens (Conselho 

da Europa 2000), assinada por vários países. Esta Convenção baseia-se no 

reconhecimento de que a paisagem integra o património natural e cultural europeu, 

contribuindo de uma forma marcante para a construção das culturas locais e para a 

consolidação da identidade europeia, sendo também um elemento fundamental na 

qualidade de vida das populações. Os objectivos da Convenção partem da constatação 

de que as paisagens europeias, devido a uma diversidade de factores, se encontram num 

processo acelerado de transformação em várias e diferentes direcções, o que justifica a 

necessidade de intervenção. Assim, os países que assinam a Convenção comprometem-

se a: 

a) reconhecer juridicamente a paisagem como elemento fundamental da qualidade de 

vida das populações, expressão da diversidade do seu património comum, tanto 

cultural como natural, e portanto, parte importante da sua identidade; 

b) definir e a pôr em prática políticas de paisagem visando a sua protecção e gestão; 

c) implementar processos de participação do público, das autoridades locais e regionais, 

e dos outros actores que possam ser implicados na concepção e aplicação de políticas 

para a paisagem; 

d) integrar a paisagem nas políticas de ordenamento do território, urbanismo, nas 

políticas cultural, ambiental, agrícola, social e económica, tal como em todas as 

políticas que tenham um efeito directo ou indirecto sobre a paisagem. 

 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes factores 

naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do 

tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global (Forman and Godron 

1986). A compreensão da paisagem implica o conhecimento de factores como a 

litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura 

ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da actividade humana ao longo do 

tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo uma realidade 

multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento, 

constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua percepção e 

os seus interesses específicos. 
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A paisagem é assim, na generalidade do território europeu, uma paisagem cultural, 

expressão dos diversos recursos naturais existentes mas também da acção humana sobre 

esses recursos. A paisagem natural é aquela onde a articulação dos diversos factores 

naturais ao longo do tempo não foi afectada pela acção humana, o que é raro na Europa. 

Em geral de uma forma directa, mas também de uma forma indirecta, praticamente 

todas as paisagens europeias registam em maior ou menor grau o impacte da acção 

humana. Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem 

também uma componente perceptiva e emotiva (Saraiva, 1999), que fundamenta o seu 

papel de relevo na construção da identidade local, tal como salientado na Convenção 

Europeia das Paisagens. Este papel da paisagem já foi destacado por Orlando Ribeiro, 

ao afirmar que a paisagem de hoje, correspondendo a um produto do passado e que, 

constitui um registo da memória colectiva (Ribeiro, 1986). Tal como salienta Jorge 

Gaspar (1993), "a paisagem torna-se um elemento tão poderoso de identificação 

cultural que, como a língua e onírico (...) E o mais espantoso ainda é que, ainda como 

a língua e a religião, também a paisagem se actualiza permanentemente". 

Na língua francesa, o conceito de "pays" exprime de forma clara esta ligação: o "pays" é 

considerado com um território, com uma paisagem que lhe é própria, com 

características naturais, sociais e culturais suficientemente homogéneas, para 

contribuírem para a existência e reconhecimento da sua identidade, pelos que lá vivem e 

pelos que o consideram de fora (Janin, 1995). 

 

2.5 – O Ordenamento do Território 

O crescimento da urbanização tem vindo a alterar a paisagem das cidades e com ele 

surgem problemas em que se torna evidente a necessidade de intervir globalmente sobre 

o quadro sócio-económico de desenvolvimento urbano e de melhorar a eficácia dessas 

intervenções, garantindo a articulação e cooperação entre os actores desse 

desenvolvimento. 

Por isso, a aplicação do planeamento estratégico, ao planeamento das cidades é 

fundamental, dado ser um contributo potenciador da valorização e qualificação das 

cidades assegurando a qualidade de vida, bem como o desenvolvimento sustentável das 

sociedades que se integram. 
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Os objectivos do ordenamento do território e de urbanismo, são fundamentais, pois 

pretende-se a: 

 melhoria das condições de vida e de trabalho das populações; 

 distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, cultura e lazer; 

 criação de oportunidades diversificadas como meio de fixação das populações; 

 preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou aproveitados para actividades 

agrícolas, pecuárias e florestais; 

 adequação dos níveis de densificação urbana; 

 rentabilização das infra-estruturas; 

 aplicação de uma política de habitação; 

 reabilitação e a revitalização dos centros históricos; 

 recuperação de áreas degradadas; 

 reconversão de áreas de génese ilegal. 

 

Por isso existem os instrumentos de gestão territorial que são: 

 Instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, que traduzem 

as grandes opções com relevância para a organização do território; 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); 

 Planos intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT); 

 Instrumentos de Planeamento territorial, de natureza regulamentar, que estabelecem 

o regime do uso do solo; 

 Plano Director Municipal (PDM); 

 Plano de Urbanização (PU); 

 Plano de Pormenor (PP), entre outros  

 

A qualidade de vida é um bem cada vez mais procurado pela população, e é por isso que 

cada vez mais se regista uma preocupação de todos em adquiri-la, o que faz com que se 

levantem questões importantes. Por isso, ordenar um território é fundamental, uma vez 

que vai permitir organizar, “arrumar” áreas ocupadas ou não, estudar o território e 

perceber as potencialidades e fragilidades desse mesmo território, assim como perceber 

as oportunidades e as ameaças. 
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Se pretendermos caracterizar uma freguesia em termos demográficos, por exemplo, 

elaboramos uma análise com base nesses indicadores: evolução da população residente, 

distribuição por grupos etários, distribuição por género, taxa de mortalidade e 

natalidade, saldo migratório, taxa de casamentos e divórcios, caracterização das 

famílias, habilitações literárias, população activa, etc. 

Se pretendermos analisar o nível habitacional centramos o nosso estudo em indicadores 

como: nº de fogos, idade, habitação social, estado de conservação, alojamentos vagos, 

entre outros. 

Todos estes aspectos são importantes para que haja segurança e regulação do 

urbanismo. Se observarmos, no último quarto de século, temos vindo a assistir a uma 

explosão urbana, daí a necessidade cada vez maior de intervenção pública para a 

orientação das dinâmicas territoriais, de concertar estratégias, meios e acções ajustados 

à realidade, visando a competitividade a e sustentabilidade. 

Existem vários organismos públicos e privados, que se ocupam da difícil tarefa de 

regulamentar a administração e segurança do território, seja por protocolos, seja por 

funções inerentes a essas entidades: Câmaras Municipais, Protecção Civil, Instituições 

de investigação técnica e científica, serviços de saúde, transportes e comunicações, 

instituições de socorro e solidariedade social subsidiadas pelo estado, o Ministério das 

Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Direcção Geral do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), entre outros. 

O OT é um tema por vezes controverso, dados os inúmeros interesses que muitas vezes 

se sobrepõem às soluções óptimas no território.  

 

2.5.1 - A coesão territorial   

Desde os anos 90 que a coesão territorial tem vindo a ser debatida na UE principalmente 

pelos ministros responsáveis pelo planeamento do território. Em 1999 culminou com o 

EDEC (Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário) que levou a várias 

iniciativas, como a primeira geração de programas de cooperação transnacional 

INTERREG e a criação do Observatório em Rede do Ordenamento do Território 

Europeu. 
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Em Maio de 2007, na reunião informal dos ministros da UE, realizada em Leipzig, a 

Comissão Europeia foi incitada a preparar um relatório sobre a coesão territorial até 

2008, tendo surgido a formulação de algumas questões. 

O Livro Verde surgiu na sequência dessa reunião e serviu para lançar o debate público 

sobre a coesão territorial. As questões colocadas neste livro foram indicadas pela 

Comissão Europeia no seu documento COM (2008) 616 final, em 06/10/2008. O debate 

sobre a Coesão Territorial surgiu num contexto delicado dada a crise financeira, política 

e económica. 

Em 2010, os desenvolvimentos referidos no Livro são “pouco mais do que simbólicos 

ou florais, (…), quando chama a atenção, quase exclusivamente, para a diversidade”, 

dada a conjuntura mundial. 

O conceito de “coesão Territorial” (Livro Verde), como dimensão complementar e 

indissociável da política de coesão, deveria ser entendido de uma forma plural e estar 

relacionado com os fenómenos económicos, políticos, ambientais, culturais e sociais 

que ocorrem em territórios regionais concretos para os quais se propõe a existência de 

coesão. 

Nesta perspectiva, o conceito de “Coesão Territorial” seria enquadrado por um 

referencial com duas vertentes indissociáveis, conforme consta do LV: 

 

1) A primeira, atenta aos valores do “desenvolvimento sustentável”, conotado com os 

factores ecológicos e de ordenamento territorial e urbanístico, determinando, assim, 

que as análises de custo-benefício incorporem a dimensão de perenidade física, 

ambiental e geográfica dos territórios; 

2) A segunda, que visa o reforço da solidariedade territorial entre regiões europeias, 

garantindo aos cidadãos um acesso equitativo às infra-estruturas e aos serviços de 

interesse geral, isto é, ao bem-estar, envolvendo, designadamente, a activação de 

mecanismos de perequação socioeconómica. 

 

Quanto à questão dos elementos adicionais que poderiam trazer para a política de 

coesão económica e social que actualmente se pratica na União Europeia, numa 

perspectiva abrangente, estes seriam a expressão territorializada e concreta de políticas 
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europeias de Coesão Económica e Social, reforçando-as com os valores do 

Ordenamento Territorial, de Gestão Urbana, da Diversidade Geográfica e da 

Sustentabilidade Ambiental, num quadro em que a Solidariedade, operacionalizada por 

políticas perequativas, fosse o elemento de integração e coerência. 

Consideramos também relevante o reforço da participação desejada, questão também 

colocada no Livro Verde e que se pode aplicar ao território em estudo. Assim,  

 

A melhoria da participação dos cidadãos e das diversas organizações 

económicas, sociais, culturais e ambientais nos processos de gestão territorial 

passa pelo aumento da qualidade do sistema democrático aos vários níveis, de  

modo a permitir uma eficaz auscultação e utilização de potenciais de acção 

activa das forças sociais nos processos de gestão política e administrativa, sem 

contudo deixar de ter presente que a legitimidade de decisão última sobre a 

coisa pública deverá ser de quem a conquistou através de eleições no universo 

sociopolítico respectivo. 

A participação aumenta na medida em que as pessoas e as organizações se 

apercebam que têm, de facto, utilidade num processo decisório. Desde logo se 

verificar que existe uma correspondência entre os programas eleitorais e as 

práticas políticas. Contudo, a participação de cada um e de todos, deverá ser 

transparente, formalizada e, tendencialmente, no sentido da defesa de interesses 

comuns, afastando o perigo de, através de certos processos de participação, 

alguns actores económicos influenciam decisões territoriais em interesse 

próprio. Nesse sentido há que reponderar no verdadeiro conteúdo do conceito 

de governança, agora muito em voga, e que, por vezes, aparece no fundamental 

como um mero sucedâneo do corporate governance. 

 

Consideramos que no nosso estudo de caso, a Cova da Moura, se o tempo de espera 

para a reconversão do bairro se mantiver (o programa “Bairros Críticos” teve início em 

2006), pode gerar alguma desmotivação em termos participativos. A participação dos 

moradores têm sido crucial, mas importa que os agentes políticos cumpram com os 

prazos estabelecidos (conclusão em 2013). 
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2.5.2 - Políticas de desenvolvimento local 

É nosso objectivo desenvolver, de uma forma ligeira, o papel das políticas públicas de 

combate à pobreza e ambiente, assim como, no âmbito da geografia, levantar algumas 

questões relativamente aos elementos de apoio e suporte aos agentes políticos. 

Por isso, realçamos a importância da representação cartográfica, como ferramenta que 

possibilita a visualização imediata do real, de forma a permitir efectuar as alterações 

necessárias a uma unidade territorial.  

Para o estudo de caso do Bairro Alto da Cova da Moura (BACM), existem diversos 

instrumentos gráficos, cartográficos e digitais onde estão representados os fenómenos 

relativos às condições habitacionais dos respectivos moradores. Assim, é possível 

problematizar e hierarquizar o edificado que deve de ser demolido e o que pode ser 

renovado através de intervenções mais ligeiras. Então, de que forma pode o geógrafo 

auxiliar na elaboração e análise de políticas de desenvolvimento territorial local, 

nomeadamente na qualificação de Bairros de Génese Ilegal, no âmbito da Iniciativa 

Bairros Críticos? 

O Geógrafo pode e deve participar activamente na elaboração de políticas de 

desenvolvimento uma vez que detém conhecimento sobre o espaço e o território. O 

Geógrafo para além de descrever o espaço, observa, pensa e produz novos territórios, 

através de instrumentos cartográficos. Para tal, utiliza a escala, o território, a cartografia, 

os instrumentos de Ordenamento do Território como os documentos do Plano (Planta de 

Ordenamento, Planta de Condicionantes, Regulamento do PDM). 

Os fenómenos como a pobreza, ambiente, gestão do território, movimentos 

populacionais, ocupação do território, as classes e os problemas sociais, são temáticas 

que se territorializam a partir de conflitos de interesses e que reafirmam as dimensões 

das agendas politicas. Ou seja, a territorialização das sociedades ou a dimensão 

territorial das relações sociais têm uma estreita relação entre a geografia e a política. 

Essas disputas no interior da sociedade criam tensões e formas de organização do 

espaço que definem um campo importante de análise geográfica e pode contribuir para a 

promoção do bem-estar da sociedade. 

Para além da geografia, outras ciências interagem e contribuem para o estudo das 

políticas de desenvolvimento local como a Sociologia, as Ciências Politicas, o Direito, a 

Economia, o Urbanismo, a Arquitectura, etc.  
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Os agentes de desenvolvimento têm um papel fundamental para que o território se 

desenvolva. Cabe a estes abrirem às comunidades o leque de alternativas de 

desenvolvimento disponíveis e deixar que essas comunidades façam a sua escolha, 

sendo para isso necessário o acesso às informações pertinentes para a escolha. Todos 

devem ter acesso a estas informações, desde os mais novos aos mais idosos, aos mais ou 

menos instruídos, de forma a percepcionarem como a economia funciona, como o 

território pode ser intervencionado e participarem nas discussões e tomadas de decisão 

para o desenvolvimento e bem-estar do espaço que partilham. Ora, o processo de 

desenvolvimento requer um relacionamento simbiótico entre a comunidade e os agentes 

de desenvolvimento. Estes são representados por serviços públicos, associações de 

solidariedade social, ligados à Igreja, universidades e movimentos sociais. O seu papel é 

fundamental dado que podem fomentar uma consciência de que o desenvolvimento é 

possível pelo esforço conjunto da comunidade. É exemplo o workshop promovido a 10 

de Junho de 2005, pela Associação Cultural Moinho da Juventude do BACM, “A 

Renovação da Cova da Moura é possível se a gente quiser”. 

A tomada de consciência dos problemas de desenvolvimento local/ocupação do 

território, nomeadamente no nosso estudo de caso, parte da própria comunidade quando 

a ameaça de demolição de um bairro está iminente. Trata-se então de enfrentar os 

problemas de frente dado serem problemas reais, e da capacidade de os resolver á 

medida que se vão colocando questões. Surgem então as associações, a comissão de 

moradores, organismos públicos e privados, como forma de participar no processo. É 

pois importante que as comunidades estejam bem preparadas dado que estes processos 

nem sempre são pacíficos, resultante dos vários interesses, comuns no decorrer de 

transformações territoriais de alguma amplitude.  

 

Estas são questões que a todos os cidadãos dizem respeito e que auxiliam para vivermos 

num mundo mais aprazível, com igualdade de oportunidades e melhor qualidade de 

vida. Não será o que todos nós (ricos, pobres e excluídos) almejamos? Para melhor 

apreendermos esta problemática, vamos agora abordar o projecto governamental, que 

consideramos poder ser um caso de sucesso. 
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3 – INICIATIVA “BAIRROS CRÍTICOS” 

O Estado, como governante, apresenta-se neste processo como entidade que enquadra 

legalmente a iniciativa e incentiva económica e metodologicamente a mesma. Esta 

iniciativa surge descrita na lei como instrumento criado no sentido de equilibrar o 

desenvolvimento e a qualidade de vida de bairros e áreas críticas da “promoção da 

cidadania e da coesão social”, pela melhoria da qualidade de vida dessas mesmas 

comunidades, como pela diminuição do “risco no que respeita a comportamentos que 

podem mudar a qualidade de vida e a competitividade das principais aglomerações 

metropolitanas” (conforme preâmbulo da RCM nº 143/2005, de 7 de Setembro). 

 

 

3.1 – Resolução do Conselho de Ministros 

O BACM surge de um movimento de 

autoconstrução na segunda metade dos anos 

70 e início dos anos 80, num contexto de 

pós-descolonização, associado ao efeito das 

redes sociais de emigrantes. 

Actualmente o Bairro apresenta uma 

imagem socialmente negativa associada a 

fenómenos de criminalidade, uma população fragilizada, e grande realidade fundiária 

com cerca de 126 estabelecimentos comerciais, para um total de cerca de 700012 

residentes (consoante as fontes). 

A Iniciativa Bairros Críticos surge no âmbito das competências da Secretaria de Estado 

do Ordenamento do Território e das Cidades (SEOTC) para a operacionalização de uma 

linha estratégica da Política das Cidades, orientada para a integração sócio-urbanística 

de territórios que apresentam factores de vulnerabilidade crítica. Trata-se de uma 

operação experimental para a inclusão de territórios vulneráveis, que procura capitalizar 
                                                 

____________________________________________________________________________________

12 Segundo os censos de 2001, a população total do bairro era de 3.253 habitantes. O diagnóstico 
efectuado pela Câmara Municipal da Amadora, através de um estudo encomendado à empresa Vasco 
Cunha, a população total do bairro era de 5.057 habitantes. Em 2008, o diagnóstico efectuado pelo 
Gabinete de Apoio Técnico (GAT) da Cova da Moura, estima uma população total do bairro em cerca de 
7.000 habitantes. 
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a experiência de anteriores programas e desenvolver modelos de intervenção 

inovadores. 

Esta iniciativa engloba mais dois bairros para além da Cova da Moura: o bairro do Vale 

da Amoreira, na Moita e do Lagarteiro, no Porto. 

 

3.3 - O BACM – Uma questão de identidade geográfica 

Retomamos aqui o papel da paisagem como forma de identificação geográfica e qual o 

papel que a paisagem pode desempenhar para o correcto ordenamento do território. 

A paisagem pode e deve desempenhar um papel preponderante para o correcto 

ordenamento do território. Está associada ao espaço e às suas diversas formas, existindo 

uma interrelação entre os vários elementos – físicos e humanos. 

Apesar de não existir uma estreita relação entre o ordenamento do território e a 

paisagem, uma vez que não tem força normativa e o tratamento da paisagem dentro do 

OT ser feito como elemento de planificação ambiental, um correcto ordenamento e 

gestão do território pode valorizar a paisagem. Sendo que o homem e o meio natural 

formam um todo e a acção humana recai sobre o funcionamento do meio, o impacte 

dessas acções vão-se reflectir na paisagem. 

A qualidade da paisagem deve ter um carácter de intervenção e não apenas um carácter 

passivo, como elemento de lazer. Neste sentido, a prática do OT é fundamental, de 

forma a respeitar os princípios fundamentais de aptidão da paisagem. As dinâmicas 

territoriais (sociais, económicas, culturais) sobre a valorização da paisagem devem ter 

em conta o conjunto de indicadores inerentes à evolução da relação do homem com o 

meio, no sentido de potenciar um desenvolvimento sustentável do território. 

O Convénio Europeu da Paisagem, no seu art. 5º, destaca o OT para proteger e melhorar 

a paisagem, no entanto, dada a prevalência do planeamento urbanístico sobre o 

território, este obteve pouco êxito. Ainda que exista, na tomada de decisões sobre o 

território o envolvimento de vários agentes (como os políticos, os técnicos de 

planeamento, as comunidades locais entre outros), as decisões tomadas sobre o território 

não são, muitas vezes, as mais correctas. 

Há que ter em conta que a paisagem tem potencialidades e fragilidades, deste modo, 

uma correcta análise de todos os elementos estruturantes, a capacidade de carga física e 
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social, as suas características (identidade da paisagem, naturalidade, combinação de 

elementos) e o seu carácter (combinação da vegetação, geologia, solos, geomorfologia, 

rural/urbano, etc.), pode proporcionar ao OT uma sensibilidade global dada pelos 

elementos intrínsecos à própria imagem, potenciando uma eficaz intervenção, para que 

haja harmonia, protecção da paisagem e maximização das suas potencialidades. 

É pois fundamental, que a paisagem se sobreponha ao OT, ou pelo menos, que o OT 

não vise apenas os aspectos económicos, de forma a preservar e valorizar o património 

histórico, natural, cultural, científico, já que a paisagem constitui um elemento de 

identidade local e regional. A estrutura ecológica da paisagem (elementos físicos e 

naturais) é um instrumento do OT que deve ser utilizado para um melhor planeamento e 

OT. Também, cada unidade de paisagem tem uma dinâmica e carácter específicos, 

devendo por isso constituir um suporte à orientação de estratégias e instrumentos das 

políticas sectoriais e de ordenamento, com maior enfoque na paisagem. 

A falta de uma cultura de ordenamento leva à degradação da paisagem e à perda de 

qualidade de vida. As dimensões da paisagem que lhe conferem a sua identidade, tais 

como as de natureza estética, religiosa, ética, etc., pelo seu valor, devem ser 

preservadas. 

Obviamente, pelas suas características, este bairro ao ser construído, não contemplou 

estes aspectos, dado que o instinto e luta por um espaço para viver se revelaram mais 

fortes, como é, aliás, compreensível, dadas as carências económicas dos indivíduos que 

aqui se instalaram.  

No entanto, criou-se uma comunidade peculiar, dadas as características que a seguir 

apresentamos. 

 

3.2.1 - Comunidade multicultural  

O bairro da Cova da Moura, tornou-se atractivo pela sua localização geográfica, pois 

fica situado perto de Lisboa, nas freguesias da Buraca e Damaia, no concelho da 

Amadora.  

A nível de transportes está bem equipado, com abundância de autocarros e com ligações 

rápidas para Lisboa, uma vez que se encontra entre as estações de comboios de Santa 

Cruz de Benfica e da Damaia, proporcionando uma excelente mobilidade. 
____________________________________________________________________________________
Dissertação de Mestrado 32 
Manuela Mota Pinto 



Pobreza e Ambiente: O Bairro do Alto da Cova da Moura 
______________________________________________________________________ 

Estimam-se em 7.000 (consoante as fontes) os residentes actuais, sendo que cerca de 

60% são de origem africana (maioritariamente de Cabo Verde) e 50% deles abaixo da 

faixa etária dos 20 anos. Recentemente tem-se vindo a assistir ao estabelecimento de 

cidadãos provenientes do Brasil e do Leste europeu. Quanto aos primeiros habitantes 

começam agora a surgir sinais de envelhecimento. 

A taxa de analfabetismo situa-se nos 10%, e há cada vez mais jovens a prosseguir os 

seus estudos para além do obrigatório, havendo ainda uma minoria com formação 

universitária 

O espaço físico exterior às habitações é profundamente vivido, há uma sociabilidade 

intensa, para além dos inúmeros estabelecimentos que se podem encontrar – desde 

cafés, mercearias, restaurantes e cabeleireiros (uma das “marcas” do bairro). 

Para minimizar a má imagem do bairro, foi criado em 2005, o programa SABURA, em 

que um grupo de jovens animadores promove visitas guiadas, com paragem obrigatória 

num dos seus restaurantes  

As primeiras construções, em madeira, surgem na década de 60 e eram 

fundamentalmente barracas de apoio a pequenas hortas de habitantes dos bairros 

vizinhos e de antigos trabalhadores agrícolas da entretanto desactivada, Quinta do 

Outeiro. 

A ocupação do bairro começa por distribuir-se em dois núcleos, um junto à Quinta do 

Outeiro e outro, próximo de uma pedreira abandonada (actual Av. da República), 

resultando na sua configuração toponímica (muito mais colina do que cova). 

Mas é com a descolonização de 1974 que o bairro começa a ser fortemente povoado, a 

localização era apetecível, os terrenos eram baratos e estavam desocupados. Durante a 

década de 80, afluíram, para Portugal, um grande número de imigrantes de origem 

africana (sobretudo de Cabo Verde), além de trabalhadores portugueses vindos de vários 

pontos do país, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Na década de 90, 

vieram gentes de Angola, Guiné e S. Tomé e Príncipe, de onde fugiram da guerra e da 

pobreza. 

Percebe-se assim a multiculturalidade instalada na Cova da Moura, com uma mistura de 

proveniências e pertenças múltiplas, um bairro com alma que tem sabido enriquecer-se 

contra tudo e contra todos e com gente que trabalha de sol a sol para conseguir 

sobreviver. 
____________________________________________________________________________________
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Nem tudo tem sido fácil para esta comunidade, como veremos no ponto seguinte. 

 

3.2.2 - Desarticulação com o exterior 

Uma das lacunas deste bairro é precisamente a desarticulação com o exterior. Apesar de 

já terem sido encetadas várias iniciativas para contrariar esta tendência (projecto 

SABURA), ainda se verifica uma certa desconfiança relativamente aos que não 

pertencem à comunidade. Constatámos esse sentimento quando realizámos o trabalho 

de campo; não através dos membros das associações que foram extremamente 

cooperativos, mas através dos moradores que se encontravam na rua. Esta situação pode 

ser, de certo modo, comparável a uma visita a uma pequena aldeia, onde os moradores 

se questionam sobre a identidade do “intruso” e a razão da sua permanência.  

A relação do bairro com a envolvente, dados os problemas relacionados com a 

criminalidade, droga e consequentemente com a insegurança, leva a que os habitantes 

da envolvente se sintam de certa forma desconfortáveis, como se traduz no gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico nº 1 - Relação do BACM com a envolvente, em 2006 

 

Fonte: Volume I – Diagnóstico para a Intervenção Sócio-Territorial; Operação Cova da Moura – Iniciativa Operações 

de Qualificação e Inserção Urbana em Bairros Críticos (2006). 
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A Damaia de Baixo (CU4), por estar dividida pela linha férrea é a que menos sente os 

efeitos de insegurança e tranquilidade  

Figura 1 - Fotografia aérea do BACM e envolvente, em 2006 

 

Fonte: Volume I – Diagnóstico para a Intervenção Sócio-Territorial; Operação Cova da Moura – Iniciativa Operações 

de Qualificação e Inserção Urbana em Bairros Críticos (2006). 
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Gráfico nº 2 – Percepção dos habitantes da envolvente relativamente à Cova da Moura, em 2006 

 
Fonte: Volume I – Diagnóstico para a Intervenção Sócio-Territorial; Operação Cova da Moura – Iniciativa Operações 

de Qualificação e Inserção Urbana em Bairros Críticos (2006). 

 

Para melhor percebermos as razões das reacções por parte dos moradores envolventes, 

apresentamos de seguida uma tabela, das principais notícias divulgadas pelos media 

(foram recolhidas 70 notícias). 

O que ressalta relativamente às notícias são efectivamente as questões ligadas à 

marginalidade e ao tráfico de droga, sendo os principais motores para a divulgação de 

informação que se prende essencialmente com a morte de um jovem do bairro, em 2001, 

pelas forças de segurança e o homicídio do agente Irineu Santos, em 2005, notícias que 

trouxeram o sentimento de insegurança por parte dos moradores e da envolvente ao 

bairro. Em igual número surgem notícias relacionadas com os projectos urbanísticos, 

resultado da RCM, em 2005. 
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Tabela nº 1 – Assunto dominante na imprensa sobre a Cova da Moura, de 2001 a Junho de 2006 

 
Fonte: Volume I – Diagnóstico para a Intervenção Sócio-Territorial; Operação Cova da Moura – Iniciativa Operações 

de Qualificação e Inserção Urbana em Bairros Críticos (2006). 

A partir de Julho de 2006, para um total de 60 notícias recolhidas de diversos jornais 

diários (igual metodologia do gráfico acima apresentado, à excepção do nº de notícias – 

menos 10 recolhidas), de 2006 a 2008 ressaltam os aspectos mais positivos 

relativamente ao bairro, tendo essa tendência sido invertida relativamente a 2009 e 

2010. 

 

Gráfico nº 3 – Assunto dominante na imprensa sobre a Cova da Moura, de Julho de 2006 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Para contrariar esta tendência e de forma a ajudar os moradores a uma melhor 

integração, as associações locais desempenham um papel fundamental neste bairro. Mas 

antes de passarmos a descrever as suas actividades, vamos recordar um pouco da 

história do associativismo migrante. 

 

3.3 – O Associativismo imigrante 

A emergência do movimento associativo de comunidades imigrantes está 

implicitamente ligada à história da imigração em Portugal. A constituição e o 

progressivo crescimento de comunidades imigrantes permitiram o aparecimento de 

associações que inicialmente tinham como objectivos conservar e transmitir a cultura 

de origem (Albuquerque, 2002: pp. 369). 

Dada a concentração de população de origem imigrante na AML, não é de estranhar que 

tenha sido aí que apareceram as primeiras associações de imigrantes. De entre elas se 

destaca a Casa de Cabo Verde constituída em 1970 pelo núcleo de cabo-verdianos 

residentes em Portugal, que tinham integrado as primeiras vagas de trabalhadores cabo-

verdianos para a então metrópole colonial. A direcção e as orientações da Casa de Cabo 

Verde sofreram, após o 25 de Abril de 1974, alguma contestação da parte mais 

politizada da comunidade cabo-verdiana, de que resulta a sua transformação numa 

associação que une a Casa de Cabo Verde ao Grupo de Acção Democrática de Cabo-

verdianos e Guineenses (Albuquerque, Ferreira e Viegas, 2000: pp. 39). 

No entanto, o desenrolar das relações políticas entre a Guiné e Cabo Verde, que culmina 

no golpe de estado da Guiné em 1980 e na cisão interna do PAIGC, irá conduzir essa 

associação a um período de crise. É, assim, que em 1981 é criada a Associação Cabo-

verdiana, que reorienta a sua política no sentido de uma maior intervenção social junto 

da população imigrante que se ia concentrando em bairros periféricos de Lisboa.   

A partir desse momento o número de associações de imigrantes começou a crescer. 

Segundo um levantamento efectuado por Carlos Correia (cit. in Albuquerque, Ferreira e 

Viegas, 2000: pp. 37), relativo às associações lusófonas, em 1990 já existiam 10 

associações e em 1996 esse número aumenta para 78, das quais apenas uma não era de 

origem africana (a Casa do Brasil).  
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 Os encontros informais não estão incluídos nestes dados. Sobre este assunto, Celeste 

Correia (1994:49-50), descreve que “ (…) formas de organização colectiva são 

prolongamentos de encontros de fim-de-semana, na Igreja, em casa de amigos, nos 

cafés, nas estações de caminho de ferro, nos jardins, nas praças. (…) Esses são, 

portanto, os locais privilegiados para a conversa e procura de emprego. A entreajuda e o 

bem-estar que a proximidade dos familiares e amigos proporcionam alargaram o leque 

das simples relações de vizinhança que mantinham com o seu grupo e puseram em 

marcha a regularização dos encontros e a constituição dos espaços destinados a estes 

fins. Esses espaços são as associações”. 

Durante os trinta anos de associativismo imigrante em Portugal, os motivos e 

preocupações que levaram à mobilização das associações alteraram-se ao longo do 

tempo. Ao descrever a mobilização associativa de imigrantes em Portugal, 

Albuquerque, Ferreira e Viegas (2000: pp.36-37), distinguiram três grandes fases: 

a primeira fase – intervenção de emergência e que marcou toda a década de 80, iniciou-

se em meados dos anos 70 com a vinda de um grande contingente de cidadãos africanos 

das antigas colónias portuguesa. Esta fase é caracterizada pela criação de associações 

informais nos locais da AML, que foram acolhendo os recém-chegados. O objectivo 

subjacente a estas primeiras associações era facilitar a instalação dos conterrâneos, num 

quadro de ausência de medidas oficiais da integração; 

a segunda fase marca o impulso da intervenção das associações como agentes da 

integração socio-económica dos imigrantes, que marcou a primeira metade da década 

de 90. Neste período assistiu-se a um rápido aumento do número das associações. É 

durante este período que as associações deram os primeiros passos na intervenção 

política em torno da reivindicação de direitos de cidadania dos imigrantes e seus 

descendentes e investem no desenvolvimento de projectos mais integrados e de mais 

longo prazo; 

a terceira fase – maturação do movimento associativo, desenvolve-se a partir de meados 

da década de 90, em que as associações alcançaram o reconhecimento formal, pelas 

instituições políticas, nacionais e locais, do seu papel enquanto agentes de 

desenvolvimento das comunidades de origem dos imigrantes, assistindo-se à 

consolidação daqueles que conseguiram entrar na etapa da profissionalização. 
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Nestes moldes, as primeiras associações privilegiaram a preservação das culturas de 

origem bem como a conservação das suas redes de sociabilidade e solidariedade. A 

organização de eventos culturais e de grupos de dança africana para crianças e jovens, a 

criação de bares no espaço associativo, a comemoração de datas simbólicas são 

iniciativas que têm como denominadores comuns o desejo de preservar a cultura da 

terra mãe entre as novas gerações nascidas em Portugal e a necessidade de proporcionar 

um espaço onde se possa partilhar a saudade da terra natal e as amarguras da vida no 

país de acolhimento.  

Como asseveram Albuquerque, Ferreira e Viegas (2000:41-42), a etapa da implantação 

do movimento associativo de imigrantes em Portugal caracterizou-se, 

fundamentalmente, pela mobilização das comunidades para resolver os seus próprios 

problemas, num quadro onde o Estado estava ausente e não tinha ainda despertado para 

as questões da imigração e da etnicidade. 

No início dos anos 90, a questão da imigração e do associativismo imigrante começa a 

ganhar visibilidade na sociedade portuguesa, principalmente devido ao aumento rápido 

da entrada de imigrantes africanos originários dos países lusófonos. Nessa altura, o 

movimento associativo de imigrante era dinâmico e privilegiava a intervenção de cariz 

social. É também durante este período, que se legalizam como associações, algumas das 

organizações que tinham vindo a intervir politicamente no terreno como é o caso da 

Associação Unidos de Cabo Verde, da Associação Cultural Moinho da Juventude e da 

Associação Guineense de Solidariedade Social (AGUINENSO) (Albuquerque, Ferreira 

e Viegas, 2000:41-42). 

Apesar das intervenções políticas adquirirem, por parte das associações de imigrantes, 

uma maior atenção nos anos 90, a intervenção social não foi menos preponderante nas 

actividades desenvolvidas pelas associações. Destacam-se aqui, por exemplo, cursos de 

alfabetização e de formação profissional, apoio às crianças através de ATL’s e jardins-

de-infância e também o atendimento à população em termos de alimentos, saúde e 

planeamento familiar. Paralelamente à intervenção no domínio social, aumentaram 

também, iniciativas de âmbito recreativo e cultural. Registam-se, assim, numerosos 

eventos e actividades que se estendem desde a organização de festas tradicionais e 

comemorações, à criação de grupos de música e, também, à promoção de eventos 
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desportivos. O conjunto das actividades até agora descritas, embora se dirija a toda a 

população imigrante, incide com particular interesse nas gerações dos descendentes.  

Com efeito, Albuquerque, Ferreira, Viegas (2000: pp.47), descrevem que “ (…) a 

questão fundamental que emerge na mobilização associativa desta primeira metade da 

década 90 diz respeito à integração dos descendentes de imigrantes e ao problema da 

violência, que muita das vezes estava associada às novas gerações”. Daí que nos anos 

90 surgiram, também, várias associações de jovens descendentes de imigrantes e houve 

o reforço da participação activa dos jovens nas associações já existentes.  

Neste contexto, as referidas autoras salientaram que estas associações de jovens “têm a 

particularidade de não estarem organizadas com base numa origem étnica única mas 

serem multiculturais, ao contrário de grande parte das associações de imigrantes” 

(Albuquerque, Ferreira, Viegas, 2000:54). Para além das associações de jovens 

descendentes de imigrantes, também existe um importante número de estudantes 

universitários que tem conduzido à criação de associação de estudantes africanos, sendo 

já comum nas universidades portuguesas os Núcleos de Estudantes Africanos (NEA). 

Resumindo, as funções e actividades desempenhadas actualmente pelas associações de 

imigrantes em Portugal, Albuquerque, Ferreira e Viegas (2000:37-38), realçam que 

estas organizações concentram as suas atenções nos seguintes três grandes domínios de 

intervenção: 

Domínio Socio-económico, que se desdobra na realização de acções de educação não 

formal (como ateliers educativos para crianças ou workshops de dança para jovens), 

formação profissional como, por exemplo, cursos desenvolvidos no âmbito da mediação 

cultural, de técnicas empresariais ou de amas), prestação de cuidados de saúde, 

melhoramento das condições dos bairros, promoção da prática desportiva, entre outras 

actividades; 

Domínio Cultural, que se traduz na organização de actividades culturais como forma de 

conservar e transmitir a identidade cultural e que, frequentemente, estão articuladas com 

o domínio educativo, por exemplo, através da promoção de actividades para a 

conservação da língua materna; 

Domínio Político-legal, concretizado em acções desenvolvidas para a comunidade, 

assentes na informação sobre direitos e deveres dos imigrantes e em acções para a 
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sociedade em geral e para o Estado em particular, ao defenderem e representarem os 

interesses das comunidades de origem imigrante, em que assumem o papel de 

interlocutor do Estado.   

Rocha-Trindade (1995:213), salienta que estas associações têm demonstrado uma forte 

vitalidade e força organizativa na promoção de diversas acções reivindicativas dos 

direitos dos imigrantes e, simultaneamente, reabilitadoras da sua imagem na sociedade 

portuguesa. A autora acrescenta que essas associações “constituem formas organizadas 

de acção colectiva empenhadas primordialmente na defesa e representação dos 

interesses dos imigrantes junto dos poderes decisórios e na preservação das respectivas 

culturas de origem”. 

Até 1999, as associações de imigrantes constituíam-se simplesmente como associações 

culturais sem fins lucrativos ou como instituições particulares de solidariedade social, 

sem deterem um estatuto jurídico específico. Como descreve José Leitão (1995:113-

114), a ausência de um enquadramento jurídico funcionava como um obstáculo à 

participação política das associações de imigrantes, dada a inexistência de um 

reconhecimento formal do papel específico que elas têm vindo a desempenhar na 

sociedade portuguesa e, sobretudo, porque não lhes eram concedidos os direitos de 

informação, consulta, apoio jurídico e direito de antena que outro tipo de organizações 

detinha. 

Todavia, esta situação alterou-se com a aprovação pela Assembleia da República do 

Regime Jurídico das Associações de Imigrantes (DL nº 115/99, de 3 de Agosto 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 75/2000 de 9 de Maio). Esta lei, acabou por 

estabelecer o regime jurídico das associações representantes dos imigrantes e seus 

descendentes, prevendo o reconhecimento da sua representatividade, bem como o 

direito ao apoio técnico e financeiro do Estado para o desenvolvimento das suas 

actividades e o direito a beneficiar de tempo de antena nos serviços públicos de rádio e 

televisão. 

Com esta viragem, a tendência vivida actualmente no seio de movimento associativo de 

imigrantes vai ao encontro daquilo que Albuquerque, Ferreira e Vigas, chama de 

“profissionalização das associações”. No que concerne a este respeito, as autoras 

sustentam que “ (…) as associações que se profissionalizam são aquelas que 

conseguem aperfeiçoar a sua organização interna de modo a fazer frente à exigências 
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dos financiadores, exigências essas traduzidas numa melhor definição de objectos, no 

planeamento das acções a curto prazo, médio e longo prazo, no preenchimento do 

formulários dos projectos, no cumprimento das normas financeiras e de organização da 

contabilidade, etc. As que sobrevivem a este aumento de exigências terão, por sua vez, 

de conseguir um equilíbrio entre a obtenção de recursos financeiros para prosseguirem 

e melhorarem a sua actividade; a sua intervenção (devido, precisamente, ao facto de 

serem financiadas por determinadas entidades); e a adesão das comunidades que 

representam, base da sua existência” (Albuquerque, Ferreira e Viegas, pp.2000:53). 

Com o financiamento por parte das autoridades, as associações podem ambicionar 

projectos mais onerosos e quantos mais projectos vão assumindo, maior será o 

reconhecimento por parte do Estado e por parte das próprias comunidades. Em 

contrapartida, as associações que não conseguem aceder a esse financiamento, não 

conseguem melhorar a qualidade da intervenção nem a própria organização interna. Por 

isso, as associações com maior consolidação são cada vez mais requisitadas e podem 

alargar a sua intervenção e o número de membros activos.  

As associações mais jovens e de menor dimensão, sentem dificuldades em manterem as 

suas actividades. Muitas vezes, estas associações acabam por existir formalmente mas 

não em termos práticos. 

Contudo, com o crescimento da população imigrante em Portugal e em conjunto com as 

dificuldades que esta população sente para a sua integração efectiva, as associações 

aparecem como um recurso indelével no bem-estar desta população.  

Tomando em consideração o papel que as associações de imigrantes desempenham nos 

processos de integração, torna-se importante, conhecê-las de perto, sobretudo no que diz 

respeito à sua dimensão relacional com a estrutura política portuguesa.  
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4 – O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES/ORGANIZAÇÕES FACE ÀS 

ESTRATÉGICA DE QUALIFICAÇÃO DO BAIRRO 

Importa agora fazermos um enquadramento territorial e uma pequena análise às 

Unidades de Paisagem do concelho da Amadora, para passarmos ao papel das 

associações face à estratégia de qualificação da Cova da Moura. 

 

4.1 Enquadramento territorial do concelho da Amadora 

A área de intervenção objecto de estudo, insere-se no concelho da Amadora e constitui 

uma unidade territorial fortemente marcada pelas infra-estruturas viárias e ferroviárias 

(IC19/Radial da Buraca e N6 da Buraca e linha do caminho de ferro). 

Figura n  2 – AML                                                                Figura nº 3 – Fotografia aérea da Cova da Moura. 2003 

        

Fonte: Junta Metropolitana de Lisboa e CMA                                Fonte: Câmara Municipal da Amadora DAU-SIG 

 

A unidade territorial que propormos para análise, o BACM, é de dimensões reduzidas, 

elevada densidade populacional e comporta vários problemas a nível de ordenamento. O 

concelho da Amadora a nível da sua localização geográfica, insere-se na Área 

Metropolitana de Lisboa Norte. Faz charneira a Sul com o concelho de Oeiras, a Norte e 

Poente com o concelho de Sintra e a nascente com os concelhos de Lisboa e Odivelas.  

 

____________________________________________________________________________________
Dissertação de Mestrado 44 
Manuela Mota Pinto 



Pobreza e Ambiente: O Bairro do Alto da Cova da Moura 
______________________________________________________________________ 

O Plano Director Municipal do Concelho da Amadora subdivide o território em seis 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPGs), conforme planta de 

ordenamento, a saber: 

- UOPG01 - a zona norte da cidade; 

- UOPG02 - núcleo tradicional da antiga freguesia da Amadora; 

- UOPG03 - freguesias da Brandoa, Falagueira – Venda Nova e Alfornelos; 

- UOPG04 - freguesias da Reboleira, Damaia e Buraca; 

- UOPG05 - Encosta Norte da serra de Carnaxide; 

- UOPG06 - freguesias de Alfragide e Buraca. 

 

Classes de espaço e uso dominante no solo: 

De acordo com a planta de ordenamento e em função do uso dominante do solo, são 

identificadas as seguintes classes de espaços: 

a) Espaços urbanos – correspondem à área urbanizada do município da Amadora, 

definidos pelos planos de urbanização e planos de pormenor, tendo em conta a 

especificidade da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão em que se inserem. 

Estes possuem elevado nível de infra-estruturas e concentração de edificado e 

destinam-se especialmente à construção 

b) Espaços Urbanizáveis/Urbanizáveis Mistos - são espaços que integram áreas não 

licenciadas para o loteamento urbano, mas que após a realização das infra-

estruturas urbanísticas necessárias podem constituir novas áreas urbanas 

edificadas, tais como habitação, ou equipamentos complementares à habitação. A 

edificabilidade dos espaços urbanizáveis e urbanizáveis mistos, têm de cumprir 

determinados parâmetros dependendo da eficácia dos planos de urbanização e de 

pormenor e de acordo com os objectivos específicos das unidades operativas 

c) Espaços Industriais/Serviços existentes – estão afectos às actividades industriais, 

de serviços, armazenagem ou grandes superfícies comerciais e são delimitados 

pela carta de ordenamento. 

d) Espaço industrial proposto – espaços urbanizáveis que possuem as infra-

estruturas necessárias para o funcionamento de actividades industriais e 

respectivos serviços de apoio, onde é interdita a construção de habitação. 
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e) Espaços de equipamentos – espaços estratégicos, afectos a outras entidades 

públicas e que devem fazer parte dos objectivos definidos pelo plano, como por 

exemplo os Comandos (espaços de uso militar). 

f) Espaços verdes de protecção e enquadramento urbano - são áreas que fazem parte 

da estrutura verde do município, onde estão integrados os conjuntos arbóreos, 

interditas a edificações, exceptuando as de uso colectivo (restaurantes, quiosques, 

entre outros). 

g) Espaços canais – correspondem a corredores (inseridos nas cartas de 

condicionantes e de ordenamento) que se destinam à passagem de infra-estruturas 

existentes e previstas, de nível concelhio, inter concelhio, regional e nacional, 

incluindo as respectivas faixas de protecção. Estes são de carácter linear, tais 

como vias de comunicação, linhas de distribuição de energia eléctrica em alta 

tensão, condutas de adução e distribuição colectiva de água, emissários, 

telecomunicações e gás. 

As infra-estruturas de transportes (rodoviários ou ferroviários) dividem-se em 

diversas categorias tendo em conta a especificidade das vias a que correspondem, 

tais como: Inter-regional, Regional, Inter-municipal e Municipal. Esta última 

subdivide-se em Municipal principal, secundária e local. 

h) Áreas estratégicas de desenvolvimento municipal – são áreas que pelo seu valor 

estruturante e estratégico, são obrigatoriamente definidas em plano de pormenor e 

objecto de investimento municipal e ou supra municipal.  

São consideradas áreas estratégicas a Serra de Carnaxide, Plano Integrado do 

Zambujal, Área Militar, Cova da Moura, Venda Nova, Falagueira, Faixa Urbana 

Fronteira com Lisboa, Zona Centro e Serra de S. Mamede. 

 

Categorias de espaço: 

A área geográfica do município da Amadora é representada por uma concentração de 

funções urbanas e de infra-estruturas urbanas (água, recolha de lixos, esgotos, 

arruamentos pavimentados, rede de telecomunicações e outros). Para além das classes 

de espaços mencionadas, é de salientar as seguintes categorias de espaços: 

 Centros urbanos (principal e secundários); 
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 Zonas mistas de habitação, comércio e serviços; 

 Zonas habitacionais de baixa, média e alta densidade; 

 Zonas de equipamentos: escolar, saúde, segurança social, cultural, recreativo, 

desportivo, religioso, administrativo, militar, segurança pública e protecção 

civil, comércio, serviços e turismo; 

 Zonas de interface e centros de coordenação e transportes: Centro da Amadora 

(Estação da CP), Reboleira (Estação da CP), Damaia (Estação da CP); 

 Zonas industriais e armazéns; 

 Parques de escritórios; 

 Espaços-canais: Inter-regional, regionais, Intermunicipal e Municipal; 

 Zonas verdes de protecção; 

 Zonas verdes de recreio e lazer. 

 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública (Condicionantes):  

A planta de condicionantes é constituída por duas plantas distintas: a de servidões 

(P.C.1) e a de RAN e REN (P.C. 2). 

Consideram-se locais de restrições à ocupação do solo todas as zonas abrangidas por 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública indicadas em planta de 

condicionantes e que a seguir se enumeram.  

Património natural: 

Estão sujeitos a servidões e restrições de utilidade pública os terrenos privados que se 

situam nas margens dos rios, linhas de água e zonas adjacentes. Assim como a 

Reserva Ecológica Nacional, (as áreas adjacentes ás ribeiras de Carenque e rio da 

Costa, delimitada na planta de condicionantes 5.2) e a Reserva Agrícola Nacional 

(identificadas na planta de condicionantes 5.2); zonas declinosas, de infiltração, de 

retenção e cabeceiras - estas são áreas urbanas non aedificandi enquadradas em plano 

de pormenor que integram os espaços verdes de recreio e lazer. 

Pretende-se com estas servidões e restrições evitar a ocupação urbana e 

impermeabilização de terrenos. 
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Património cultural: 

Consideram-se abrangidos por servidão e restrição, os imóveis com valor histórico e 

arquitectónico, arqueológico ou paisagísticos, classificados como monumentos 

nacionais, imóveis de interesse público ou valor concelhio. 

É da responsabilidade do Instituto Português do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IPPAR), a classificação dos monumentos nacionais e dos imóveis de 

interesse público e os de interesse regional ou local são da responsabilidade das 

autarquias locais ou do IPPAR. Nesse sentido a classificação de imóveis como valores 

concelhios não impõem restrições ao direito de propriedade, nem implica a 

delimitação de zonas de protecção. 

São edifícios públicos com zonas de protecção sujeitos a legislação própria, as escolas, 

os equipamentos de saúde e a defesa nacional. 

As medidas de protecção ao património cultural justificam-se pela sua importância 

histórica. 

Infra-estruturas Básicas: 

Estão sujeitos a restrições e servidões de utilidade pública os seguintes equipamentos: 

ETAR, adutora/distribuidora, reservatórios, aquedutos, linhas de alta tensão, 

instalações de recolha e tratamento de lixos, rede rodoviária nacional, rede rodoviária 

municipal, via-férrea, telecomunicações, faróis, vestígios arqueológicos, marcos 

geodésicos e estabelecimentos insalubres incómodos e perigosos. Para além destas 

servidões e restrições, são também consideradas restrições decorrentes da aeronáutica 

do Aeroporto de Lisboa, Base Aérea de Sintra e superfície de desobstrução à Base de 

Alfragide. 
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4.1.1 – Análise da Unidade Operativa (4) de Planeamento e Gestão  

Figura 4 – Planta de Ordenamento do PDM – Limite das UOP e Freguesias 

 

Fonte: Câmara Municipal da Amadora DAU-SIG 

 

Conforme já referido, a Planta de Ordenamento do concelho da Amadora está dividida 

em seis Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) e a escala utilizada para 

a sua representação foi de 1/ 10 000. Estas seis UOPG’s são áreas urbanas não 

homogéneas, que operam com relações de dependência funcional a nível interno e com 

as outras Unidades. Para o caso de estudo, importa identificar a Unidade onde se insere 

o BACM. 

 

Unidade Operativa 04- Reboleira, Damaia e Buraca 

____________________________________________________________________________________

Inserem-se nesta unidade operativa, parte das freguesias da Reboleira, Damaia e Buraca, 

constituindo uma área aproximadamente de 200 ha. 
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 Trata-se de um centro urbano secundário, com grande concentração urbana e destina-se 

essencialmente ao uso habitacional.  

É delimitada por três espaços canal importantes: o ferroviário, a radial da Buraca e o 

Aqueduto.  

Nesta UOP, predominam os espaços verdes urbanos de protecção e enquadramento, de 

equipamentos e espaço urbano. 

Em relação aos espaços construídos deverá ter-se em conta a revitalização e qualidade 

urbana. 

Usos previstos: 

Classes de espaços: Categorias de espaços: 

Urbano Centro urbano secundário 

Equipamento Interface 

Verde de protecção e equipamento urbano Equipamento 

Espaços-canais Zonas verdes de recreio e lazer 

 

Tendo em conta as características gerais desta UOP, vamos especificar quais as 

intervenções a realizar no Bairro em estudo.  

 

4.2 – Tipos de intervenção 

Foi com muita expectativa que as Associações do Bairro do Alto da Cova da Moura 

acolheram a decisão do governo de implementar no seu bairro a Operação de 

Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos. 

Esta iniciativa foi entendida como crucial e imperativa na qualificação do Bairro, e tem 

subjacente: 

 a riqueza e identidade multicultural do bairro; 

 a grande percentagem de moradores proprietários das suas residências; 

 os investimentos que estes realizaram na melhoria das suas casas, ao longo de anos, 

e o seu desejo de nelas permanecerem. 

O bairro é fortemente marcado pelas características físicas da sua paisagem, como se 

observa pela sua topografia, com uma colina acentuada a Norte e um planalto a Sul. A 
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morfologia urbana permite-nos distinguir os momentos distintos da apropriação do 

terreno.  

A Norte, o chamado “bairro europeu” (fortemente ocupado logo após o 25 de Abril), com 

um edificado de reduzidas dimensões, ordenado e com construções unifamiliares isoladas ou 

geminadas. A Sul, num segundo momento, com a chegada em grande número de população 

africana, é construído um edificado desordenado, “abarracado”, com construções muito 

próximas umas das outras, com graves condições de habitabilidade, becos e ruelas. 

Perante este cenário, esta (re)qualificação implicará a demolição de algumas construções (por 

absoluta necessidade e impossibilidade de serem reabilitadas) e a reabilitação das restantes. 

Assim e tendo como princípios de qualificação do bairro, a integração do existente e a 

introdução dos melhoramentos necessários à melhoria da qualidade de vidas dos moradores, as 

operações de qualificação, passam por algumas das seguintes intervenções: 

 Acabamento e melhoramento do edificado, garantindo qualidade urbanística e habitacional, 

(incluindo salubridade, segurança e conforto); 

 Melhorar as redes de infra-estruturas existentes (rede de esgotos, água, drenagem, eléctrica) 

e colocar rede de gás; 

 Qualificação e enterramento das infra-estruturas urbanas (cabos de rede eléctrica e de 

telecomunicações); 

 Preservar as referências do bairro, melhorando as condições físicas das instalações desses 

equipamentos; 

 Qualificar os espaços públicos (arruamentos, contentores enterrados de recolha de resíduos, 

criação de espaços verdes); 

 Qualificação ambiental do bairro através de mecanismos de gestão racional dos recursos 

naturais: água (utilização dos poços existentes) e luz/energia (utilização de tecnologias de 

aproveitamento da energia solar, tanto para os edifícios como para a iluminação pública). 

 

Conforme citámos nos pontos anteriores, os riscos inerentes a estes bairros são 

variadíssimos, nomeadamente os riscos ambientais. Assim, pretendemos de uma forma 

sumária, mostrar os resultados da análise efectuada pelo Gabinete de Apoio Técnico, de 

forma a demonstrar como vivem estes moradores e quais os riscos que incorrem face às 

condições habitacionais. 
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A conclusão deste estudo demonstrou que os processos de construção são muito 

diversos, existem diferentes elementos construtivos e existe um conjunto de anomalias 

construtivas e espaciais que afectam a maioria do edificado, criando por vezes situações 

de risco para a utilização e saúde dos moradores. Em termos espaciais, a malha urbana 

do ABCM, apresenta numerosas situações negativas de relações de proximidade entre 

edifícios. 

 

4.3 – Segurança e conforto ambiental 

O desenvolvimento da metodologia de análise, foi estruturada segundo três aspectos: 

Segurança – protecção física e psicológica relativa ao perigo – segurança estrutural, 

segurança ao incêndio, segurança ao uso normal e segurança contra 

intrusão/agressão/roubo; 

Higiene, saúde e conforto – condições que garantam a higiene, a saúde, qualidade do 

ar, protecção contra a humidade/estanquidade, protecção contra o ruído, conforto visual, 

desempenho térmico e economia de energia; 

Adequação ao uso – aspectos relacionados com a existência de espaços com áreas, 

dimensões, equipamentos e relações entre si que promovam a eficiência do uso, a 

identidade individual e a interacção social (espaço e equipamento, privacidade e 

acessibilidade). 

 

4.4 – Participação e envolvimento dos moradores 

No projecto Bairros Críticos no BACM, o INH, uma instituição governamental, criou 

condições para que uma comunidade minoritária, numa área considerada com crítica, 

passasse a ter uma voz no desenvolvimento do seu território e nas decisões que a 

afectam. 

“Para cada bairro objecto desta Iniciativa será constituído um grupo de trabalho 

para, num processo fortemente participado e articulado com as organizações 

locais, preparar o programa de intervenção, traduzido num protocolo de parceria 
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a celebrar entre todas as entidades envolvidas na sua execução.” (Conforme o 

disposto no art.6º da RCM, nº 143/2005, de 7 de Setembro). 

Neste caso, os peritos e a comunidade trabalharam em conjunto para ultrapassar o que 

seriam barreiras culturais, de classe e de linguagem, para que grupos mais 

desfavorecidos e minoritários pudessem ter um papel activo no planeamento e 

soubessem discutir e comunicar decisões administrativas. 

Embora os objectivos genéricos do projecto sejam os previstos na legislação que 

regulamenta este tipo de projectos – Resolução do Conselho de Ministros nº 143/2005, 

de 7 de Setembro – nomeadamente no seu art.4º13, espera-se que no final do processo 

dito participado, a preparação de um programa de intervenção. 

As formas de participação associadas ao processo passaram pela criação de um grupo de 

trabalho integrando representantes de diferentes entidades governamentais, da autarquia 

e das respectivas Juntas de Freguesia, para além de outras entidades com experiência de 

trabalho relevante no bairro. Os representantes destas entidades, com o apoio 

metodológico do INH, trabalham em conjunto para a “(…) identificação das acções e 

projectos concretos a desenvolver e na preparação de um protocolo de parceria que 

possa comprometer as entidades relevantes para o sucesso da operação.” (conforme 

art.10º da RCM nº 143/2005, de 7 de Setembro). 

Neste ponto, e tendo em conta a presença no grupo de trabalho de representantes de 

associações com trabalho relevante na comunidade, podemos assumir uma relação de 

aceitação da representatividade pelo indivíduo de diferentes interesses e de filiações a 

grupos de interesse. Os planeadores são, não só os representantes de entidades 

governamentais, como também os representantes da comunidade no grupo de trabalho. 

Pode ainda afirmar-se que há um equilíbrio no poder de decisão entre a Comunidade e a 

Administração, e um aumento da designada participação. Contudo, e apesar disso 

____________________________________________________________________________________

                                                 

13 4— Os programas de intervenção em cada bairro devem responder a problemas imediatos e, ao mesmo 
tempo, estimular a criação de novas oportunidades a partir das potencialidades existentes, através de 
soluções desenvolvidas à luz dos seguintes princípios orientadores: 
a) Natureza exemplar, inovadora e experimental das intervenções a concretizar; 
b) Projectos mobilizadores viáveis, devendo cada intervenção incluir uma acção/projecto âncora com 
elevado potencial de mobilização dos moradores e de transformação estrutural das condições do bairro; 
c) Foco na reabilitação e qualificação habitacional, urbanística e ambiental; 
d) Coordenação estratégica e participação cívica como condições de êxito; 
e) Exploração de novos recursos e mobilização de novas fontes de financiamento como factor de 
sustentabilidade; 
f) Valor acrescentado e durabilidade de resultados e efeitos. 
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mantém-se intacto todo sistema de tomada de decisão, sendo a última palavra a do 

grupo de trabalho, que por sua vez determina as preferências públicas. 

Os métodos utilizados neste processo foram divididos em dois tipos de abordagem, a 

interacção activa e a intervenção sócio-territorial. 

Na primeira abordagem realizaram-se doze reuniões do grupo de apoio técnico com os 

parceiros locais, dois workshops alargados a todos (com o objectivo de analisar os 

aspectos positivos e negativos, a visão conjunta, informar a população e gerar 

propostas) e um workshop específico de jovens (com o objectivo de envolver os jovens 

e obter a sua visão). Foram ainda realizados contactos pessoais com elementos chave da 

comunidade local e administração pública. Numa segunda abordagem realizaram-se 

debates para estabilizar e validar as propostas. Realizou-se um diagnóstico e uma 

análise SWOT, definiram-se eixos estruturantes, o plano de acção e o modelo de gestão 

(o projecto foi apresentado na UNESCO a 14.12.2006). 

Paralelamente realizaram-se inquéritos/entrevistas para ouvir os actores chave, 

mantendo-se um elemento fixo que assegurasse um contacto permanente com a 

comunidade e criaram-se espaços de atendimento/continuidade para ouvir os excluídos 

do processo. 

A comunidade surge, neste processo, como um parceiro do processo de planeamento 

pela sua representação no grupo de trabalho por membros escolhidos dentro de 

associações, com dinâmica relevante no território em causa. Contudo, essa 

representatividade embora positiva, cria barreiras a um verdadeiro “empowerment” da 

comunidade, permitindo apenas educar aqueles que participam no processo, ao mesmo 

tempo que compromete e responsabiliza a comunidade face às decisões tomadas. A 

utilização de inquéritos e entrevistas consolidam o papel de input da comunidade face 

ao processo. 

 

4.5 – Análise aos inquéritos realizados aos moradores 

A Comissão de Bairro (formada para unir as forças das diversas associações do bairro), 

fez em estudo através de um inquérito (conforme anexo 1) realizado em 2006, a 724 

moradores do bairro, para saber as suas opiniões sobre as condições do bairro e as 

perspectivas e expectativas quanto à operação de qualificação lançada pelo governo.  
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Considerámos dispensável a realização de novo inquérito, uma vez que este se revela 

bastante completo, talvez até um pouco extenso. Apesar do período temporal entretanto 

decorrido (4 anos), considerámos mais pertinente as entrevistas selectivas às Direcções 

das Associações (cf. ponto 5). 

 
Figura nº 5 - Planta de localização dos inquéritos realizados 

 

 

Fonte: GAT, 2006 

 

O resultado dos inquéritos traduziu-se nas seguintes conclusões: 

Quanto ao bairro: 

Os indivíduos inquiridos distribuem-se de forma quase igual pelos dois sexos, 

prevalecendo o sexo feminino. 

Os indivíduos que pretendem continuar a viver no bairro depois da sua qualificação, 

essencialmente devido à existência de serviços, comércio local e com familiares a 
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residir no bairro, são os que actualmente gostam de viver no bairro. A má imagem ou a 

má fama do bairro, os problemas com as infra-estruturas e a falta de equipamentos 

sociais e serviços é o que mais os preocupa. 

 

Quanto à habitação: 

Apenas 20,8% dos inquiridos vive em casa alugada - os restantes vivem em casa própria 

e construída pelo próprio (cerca de 78% dos casos). Manifestam gosto pela própria casa 

cerca de 86,5% dos inquiridos, apontando para o facto de ser própria, estar bem 

localizada e ter sido feita a seu gosto pessoal.  

Os principais problemas apontados à habitação, prendem-se com as reduzidas áreas, 

escassez de luz, o aspecto da habitação, a humidade, as casas serem muito frias  

 

Perspectivas em relação ao Bairro: 

A larga maioria (cerca de 78.7%) dos inquiridos gosta de viver no bairro, apontando 

como principais razões a localização do mesmo (33.7%) e a casa em que vivem (18%). 

A boa acessibilidade de transportes e as boas relações de vizinhança são outras razões 

apontadas mas consideradas secundárias relativamente às primeiras.  

Por outro lado, a preocupação relativamente ao bairro, indicada em primeiro lugar é a 

insegurança (24.9%), seguida da falta de limpeza do bairro (15.6%) e do tráfico de 

droga (14%). 

Apesar destas preocupações, 78.4% dos inquiridos pretende continuar a viver no bairro, 

apontando como principal razão o facto de possuírem casa no bairro. Quanto aos 

inquiridos que não pretendem continuar a viver no bairro (14%) apresentam como razão 

o desejo de adquirir casa noutro lugar. 

É importante referir que 89.4% dos inquiridos é de opinião que o bairro deve ser 

melhorado e apenas 6.9% defende a sua demolição. 
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Quanto ao espaço público: 

O espaço claramente mais utilizado pelos inquiridos para conviver é a porta da própria 

casa e a própria rua. Outros espaços que também reúnem a preferência de alguns 

inquiridos são os cafés/restaurantes e os cabeleireiros/barbeiros. 

Os inquiridos manifestaram também alguns desejos de alterações a efectuar na própria 

rua, diversificando as suas respostas. Contudo, é possível destacar algumas das 

alterações a introduzir, nomeadamente a organização da circulação automóvel, 

asfaltamento da rua e a colocação de dispositivos de recolha de lixo. Num patamar de 

importância inferior, são referidos a colocação de iluminação pública, a organização do 

estacionamento e enterrar as infra-estruturas que se encontram à vista. 

No que diz respeito às acções a tomar ao nível do bairro, salientam-se a eliminação de 

becos, a organização da circulação automóvel e o asfaltamento das ruas e pavimentação 

de caminhos. Outros aspectos referidos para a qualificação do bairro prendem-se com a 

execução de jardins e zonas verdes, a colocação de depósitos de lixo e a colocação de 

iluminação pública. 

 

Equipamentos, serviços e infra-estruturas: 

Os inquiridos sentem principalmente a necessidade do posto da PSP, tendo importância 

secundária a falta do Centro de Saúde e da farmácia. 

Quanto ao atravessamento do bairro pelos transportes públicos, a maioria dos inquiridos 

(70%) é favorável a essa passagem, mas 30% dos inquiridos não deseja que esse 

atravessamento ocorra. Esta opção destes 30% de inquiridos é justificada, 

principalmente, por existirem transportes públicos nas proximidades, porque a dimensão 

do bairro não o justifica e porque o bairro não tem condições para a referida passagem 

pelo interior do bairro. 

As infra-estruturas e serviços que os inquiridos desejam ver melhorados são: a 

iluminação pública, a recolha do lixo e a limpeza das ruas. Aspectos a melhorar no 

bairro, na opinião dos inquiridos, com menor prioridade são a rede de esgotos e a rede 

de telecomunicações. 
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A larga maioria dos inquiridos (93.4%) considera ainda fundamental a instalação de 

ecopontos no bairro, bem como a instalação de rede de gás (74.3%). 

 

Quanto ao investimento no projecto de qualificação do bairro: 

Embora os inquiridos estejam maioritariamente (82.3%) dispostos a investir para 

melhorar a sua casa, não parecem estar vocacionados para colaborar na qualificação do 

bairro – opinião manifestada por 77.3% dos inquiridos. Porém, os inquiridos 

manifestam a disposição para colaborar em Assembleias da Comissão de Bairro 

(73.7%) em Assembleias de Freguesia ou Municipais (69%), apoiar a Comissão de 

Bairro (87.2%), contribuir com mão-de-obra (69%) e dar toda a colaboração necessária 

(78.3%). 

No contexto da Qualificação do Bairro, as opiniões dos inquiridos quase se dividem em 

termos de se conformarem (47.9%) ou não (52.5%) com demolição da respectiva 

habitação. No caso de a demolição ocorrer, 53.3% dos inquiridos prefeririam ser 

instalados numa moradia/vivenda nova no interior do bairro e 25.9% dos inquiridos 

prefeririam ser instalados numa casa nova fora do bairro. 
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5 - ESTUDO DE CASO - O BAIRRO DO ALTO DA COVA DA MOURA 

 

5.1 – Vida Associativa – Histórias e Projectos 

As Associações existentes na Cova da Moura surgiram pelas necessidades sentidas 

pelos moradores, quer a nível social, jurídico ou económico. Por sua vez, estas 

Associações, conseguiram junto do poder autárquico, dotar o Bairro de infra-estruturas 

de saneamento básico, água, electricidade, telefones, algumas vias asfaltadas e escola 

primária. Auxiliaram os moradores de carácter ilegal a regularizarem a sua situação e 

actuam em diversas áreas sociais. Descrevemos de seguida, a história de cada uma delas 

e as actividades exercidas. 

 

5.2 – As Associações da Cova da Moura 

As associações que vamos agora apresentar e que constituem a Comissão de Moradores, 

são quatro: Associação Cultural Moinho da Juventude, Associação de Solidariedade 

Social do Bairro do Alto da Cova da Moura – ASSACM, Associação de Moradores do 

Bairro do Alto da Cova da Moura e Centro Social e Paroquial da Brandoa. 

Foram estas associações, constituídas pelos moradores, que promoveram a cidadania 

participativa no processo de qualificação urbana e mostraram a importância do 

envolvimento de todos para preservarem o bairro e melhorarem condignamente a sua 

qualidade de vida. 

 

5.2.1 – Associação Cultural Moinho da Juventude 

A Associação Cultural Moinho da Juventude acompanhou nos últimos 26 anos a 

dinâmica do crescimento e consolidação do bairro. Nasceu de acções então espontâneas, 

que tentavam dar resposta às carências do bairro, valorizando as capacidades nele 

existentes, envolvendo na sua construção os grupos mais marginalizados: crianças, 

jovens e mulheres. A luta pelo saneamento básico, o apoio pela dignificação do trabalho 

doméstico, o apoio às crianças e jovens que cresciam sem equipamentos sociais, foi 

determinante na definição do projecto comunitário da associação. A cooperação 
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permitiu a criação de Serviços de Proximidade, que se traduzem actualmente em 100 

postos de trabalho, assegurando uma diversidade de actividades. 

Marcos históricos  

• 1984 - Pré-Associação com acções espontâneas: luta pela instalação da rede de água e 

esgotos na Quinta do Outeiro; Organização de uma Biblioteca Juvenil; Organização das 

mulheres do serviço doméstico para melhorar as suas condições de vida. 

• 1987 - A Associação é oficialmente constituída, a 22/04, D.R. 09.06.87. 

• 1989 - Reconhecida como IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) 

• 1990 - Inauguração da nova sede. 

• 1995 - Abertura do Jardim de Infância. 

• 2000 - Arranque da Creche Familiar. 

• 2003 - Abertura da Creche para crianças entre 5 meses e 3 anos, das 6h00 às 20h00. 

 

AS "TRAVES MESTRAS" DO MOINHO DA JUVENTUDE14  

1. Interculturalidade: respeitar e valorizar a minha cultura e a cultura dos outros 

2. Estimular o diálogo. A comunicação é a base do nosso trabalho 

3. Estimular a Alegria e a Boa Disposição 

4. Gender : estimular o desenvolvimento dos componentes masculinos e femininos que 

existem dentro de cada pessoa 

5. Respeitar as convicções políticas e religiosas das pessoas 

6. Estimular o trabalho em grupo e a cooperação 

7. Empowerment : valorizar as minhas capacidades e as dos outros. Participar na tomada 

de decisão baseada na reflexão 

8. Respeitar o meio ambiente. Cuidar do material e do equipamento 

9. Estimular a criatividade 

10. Ser persistente. Não desistir face aos primeiros obstáculos 

____________________________________________________________________________________

                                                 

14 Documento de apresentação da Associação Cultural Moinho da Juventude, Junho de 2005. 
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11. Executar o trabalho com qualidade, eficiência e eficácia 

12. Ser solidário, sobretudo com as pessoas que tiveram menos oportunidades 

São estas as traves mestras, inscritas num painel de azulejo à porta do Moinho da 

Juventude, para que esteja sempre presente no espírito de cada indivíduo, os princípios 

gerais com que se devem reger. 

 

5.2.2 – Associação de Solidariedade Social do Bairro do Alto da Cova da Moura – 

ASSACM 

Fundada em 13 de Fevereiro de 1980, sendo inicialmente um Clube Desportivo era 

comportada por um pequeno grupo de europeus e africanos, regressados das ex-colónias 

portuguesas, principalmente de Angola. A necessidade de construírem uma habitação 

num bairro em formação, a procura de alguma estabilidade, a necessidade de criar um 

pólo de convívio e união entre os moradores foi o objectivo da fundação desta 

Associação, tendo o espaço para a sua construção sido imediatamente assegurado. 

Actividades 

• Em 1980 foi formado um Racho Folclórico que actuou em vários pontos do país. 

• Futebol e Atletismo 

• Nos anos 90, através da abertura de um ginásio, desenvolveu-se a cultura física 

(fitness, ginástica de manutenção cardiovascular, musculação, aeróbica, step e 

actividades de ar livre). 

Em 2001 dada a necessidade de alteração dos estatutos para a inclusão da vertente 

social, foi efectuada uma nova escritura de alteração, obtendo o estatuto de Utilidade 

Pública, IPSS. 

Promove e apoia a actividades dirigidas à população imigrante e é reconhecida pelo 

ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. ). 

Desenvolvem parcerias com as seguintes entidades: 

- ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P.). 

- IPJ (Instituto Português da Juventude) 

- IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) 
____________________________________________________________________________________
Dissertação de Mestrado 61 
Manuela Mota Pinto 



Pobreza e Ambiente: O Bairro do Alto da Cova da Moura 
______________________________________________________________________ 

- ISSS (Instituto de Solidariedade e Segurança Social) 

- Programa Escolhas 

- Banco Alimentar Contra a Fome 

- Entreajuda 

- JFB (Junta de Freguesia da Buraca) 

- CMA (Câmara Municipal da Amadora) 

- PSP 

- Legião de Boa Vontade 

- Fundação Gulbenkian 

- Fundação Montepio Geral 

- INATEL 

- Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 

- Agrupamentos de Escolas da Buraca e Damaia 

- Outras 

 

 Após 2001 presta apoio nos diversos níveis de ajuda às crianças e Encarregados de 

Educação através de uma parceria com a Escola Básica do 1º Ciclo, no BACM. 

Em 2002 foi criado o Espaço “Roda Viva” onde 80 crianças entre os 4 e os 13 anos de 

idade, recebem apoio nos trabalhos escolares, alimentação e diversas actividades extra-

escolares (informática, teatro, dança, oficina de artes, patinagem, capoeira, ginástica, 

passeios e visitas de estudo). Foi também inaugurado o Espaço Millennium, em parceria 

com o IPS, onde as crianças, os jovens e a população em geral tiveram acesso ao 

computador. 

Com o encerramento deste Espaço sucedeu-lhe o programa Clique Solidário. 

Financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian teve lugar a abertura, em Maio de 2003, 

da Ludoteca, com jogos lúdicos e didácticos dirigidos às crianças. Para além destas 

actividades, têm realizado intercâmbios internacionais e debatido temas relevantes como 

o racismo, com o patrocínio do IPJ. 
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Anualmente são festejados o carnaval, Pascoa, Santos Populares, Independência de 

Cabo Verde, São Martinho e passagem de ano. Têm mantido, na área da formação, 

cursos de informática e acessos á Internet, assim como secções de esclarecimento sobre 

Educação, Cidadania, Segurança e Toxicodependência. 

Desenvolveram o projecto do POSI:  

- Medida 1.1 – “Competências Básicas”, através do qual criaram o “ciberespaço da 

Cova da Moura”. 

Tem um grupo de cerca de 60 jovens que pratica semanalmente patinagem e capoeira e 

participam, quando solicitado, em diversos eventos. 

 No ano de 2005 e 2006 foi aprovado o programa Iniciativa Comunitária URBAN II, 

Eixo Estratégico III – Promoção da Revitalização Social, Cultural e Desportiva e 

Medida 4 – Educação e Animação Social, através do qual obtiveram o apoio para a 

Festa do Aniversário da Independência de Cabo Verde, assim como o apoio ao grupo de 

capoeira.  

Anualmente, a ASSACM concorre ao Programa Recriar a Vida, promovido pela CMA, 

em parceria com a Junta de Freguesia da Buraca, para a criação de ocupação de tempos 

livres, destinado aos Jovens do Bairro das diversas faixas etárias.  

Desenvolveram o SAAI (Sistema de Atendimento e Acompanhamento Integrado), um 

programa da CMA, em parceria com a SS (Segurança Social) e a CVP (Cruz Vermelha 

Portuguesa), onde estão inseridas diversas instituições do concelho da Amadora. O 

SAAI tem como objectivo, depois de uma triagem encaminhar casos relacionados com 

problemas sociais nomeadamente dos mais excluídos. 

Para além destas actividades a ASSACM está inserida na Comissão do Bairro para a 

Operação de Qualificação e Reinserção Urbana do BACM.  

 

5.2.3 - Associação de Moradores do Bairro do Alto da Cova da Moura 

Inicialmente formada como Comissão de Moradores no ano de 1978, foi a 30 de Janeiro 

de 1994 constituída e eleitos os primeiros corpos gerentes da actual Associação de 

Moradores do Bairro Alto da Cova da Moura, que com um estatuto diferente está a dar 

continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelas sucessivas Comissões de Moradores. 
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Tiveram um trabalho árduo e persistente junto da então Junta de Freguesia da Amadora 

e Câmara Municipal de Oeiras primeiro, Junta de Freguesia da Buraca e Câmara 

Municipal da Amadora depois, no sentido de se conseguir o que hoje felizmente têm,  

água, esgotos, electricidade, telefone, arruamentos, escola primária e tantos outros 

benefícios que têm melhorado a vida de todos os que ali habitam. 

Com a vinda para o Bairro de todos os melhoramentos atrás referidos os então 

residentes sentiram-se mais confiados no futuro, aumentando e melhorando as suas 

casas. Novos moradores foram chegando e foram construindo de forma desordenada, 

sentindo-se a Associação incapaz de suster tal desordenamento, chegando assim ao que 

é hoje o Bairro do Alto da Cova da Moura. 

 

5.2.4 – Centro Social e Paroquial da Buraca 

O Centro Social e Paroquial é uma organização católica, instalada fora do bairro, tendo 

no entanto ligações efectivas com o bairro. Começou a trabalhar com a Cova da Moura 

em 1983, de um molde informal, providenciando serviços às crianças depois do horário 

escolar e criou um centro de dia para os mais idosos. 

Apesar de esta instituição não estar envolvida directamente no processo de qualificação 

do bairro, faz parte integrante do bairro e apoia na medida das suas possibilidades. 

 

5.3 – Entrevistas Selectivas aos dirigentes das Associações 

Moinho da Juventude 

A directora desta Associação começou por descrever sumariamente a natureza das suas 

actividades, baseadas em três pilares: económica, social e cultural. 

 A importância do bairro merece destaque fundamentalmente pelos aspectos positivos 

que apresenta, pelas suas potencialidades e capacidades individuais. O facto de o bairro 

ter sido praticamente auto-construído, com inter-ajuda dos moradores, onde a palavra de 

ordem era a solidariedade, foi crucial para o sentimento colectivo de pertença a um 

lugar, pertença a uma comunidade. 

Focou o importantíssimo papel do empowerment, sendo que o desenvolvimento não 

tem a ver com caridade, caso contrário não conseguem ultrapassar os obstáculos que a 

vida se lhes apresenta.  
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Trabalham em conjunto com profissionais da pobreza e da imigração.  

Apostaram seriamente na componente cultural. Quando em 1992, o grupo de batuque 

foi convidado a actuar na Gulbenkian e mais no Chapitô, em Paris, sentiram uma 

enorme mudança comportamental, uma vez que contribuiu para elevar a auto-estima, 

assim como foi um exemplo para os mais novos, como motor de arranque para 

promover as suas capacidades e potencialidades. 

Em 2000, participaram no Projecto Europeu para a validação de competências de acção 

educativa (RVCC), onde ganharam um prémio Microsoft. 

Relevou o papel do “tander”, ou seja, o profissional da pobreza e da exclusão social, 

onde o trabalho é elaborado em complementaridade, numa aposta não hierarquizada, 

mas sim ao mesmo nível. O técnico tem o conhecimento científico e o morador tem o 

conhecimento do terreno. Apesar de não ser fácil, é mais enriquecedor e mais produtivo 

trabalhar desta forma. 

Quanto aos problemas de droga, estes foram agravados com o desmantelamento do 

Casal Ventoso. No entanto, os problemas mais problemáticos estão ligados ao álcool, 

resultado do desemprego e da pobreza. 

Quanto à qualificação do bairro, diz-nos ter sido uma luta difícil, mas com a esperança 

de um final feliz. No primeiro relatório encomendado pela CMA à empresa Vasco 

Cunha, em 2002, apontaram para uma demolição de cerca de 85% das habitações. 

Apesar de, no seu entender, a CMA apresentar uma metodologia não participativa, têm 

conseguido, com muito esforço, ganhar a qualificação e não a demolição do bairro. 

E termina dizendo que a sinergia é que faz a evolução, a competição não. 

 

Associação de Solidariedade Social 

O responsável por esta associação fala-nos do dinamismo empreendedor dos moradores 

do bairro, como uma mais-valia para a qualificação do bairro. É do interesse de todos a 

não demolição do bairro, e quando os moradores perceberam essa ameaça, uniram-se 

mais uma vez, em prol dos seus interesses. 

Não foi muito fácil o que hoje conseguiram, pois o terreno tem uma localização 

privilegiada, muito próximo da capital, e os interesses imobiliários e políticos são muito 

fortes. Congratula-se pelo esforço de todos, pela união e pelo espírito colectivo de luta 

que se vai traduzir na manutenção de pertença do espaço onde habitam. 
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Associação de Moradores 

O responsável por esta associação comenta o aspecto negativo relacionado com a 

insegurança, e é a primeira a lamentar e a combater o que de mal se passa, solicitando 

constantemente a colaboração e o empenho das Autarquias Locais e Forças de 

Segurança no sentido de que sejam combatidas essas anomalias.  

No entanto, diz-nos que é justo considerar que na Cova da Moura a maioria da sua 

população é gente ordeira e trabalhadora que só quer viver em paz, acreditando e 

desejando que seja feita a recuperação do seu Bairro, para poderem encetar uma nova 

fase das suas vidas em segurança e com esperança num futuro melhor. 

 

Centro Social e Paroquial da Buraca 

O pároco da Igreja da Buraca é o responsável máximo da Instituição que é denominada 

Centro Social e Paroquial da Buraca. O trabalho deste Centro está vocacionado ao apoio 

a famílias carenciadas e indivíduos em situação precária. Desenvolvem actividades 

englobadas no serviço social, como seja o fornecimento de alimentos e apoio 

domiciliário a idosos. 

Para além destes serviços, merece destaque o Centro de acolhimento das crianças em 

idade escolar e pré-escolar, proporcionando-lhes apoio educacional. 

Confessaram não estarem a participar activamente na qualificação do bairro, 

participando apenas em algumas reuniões. 

 

Morador da Cova da Moura há cerca de 20 anos 

O Senhor X15, começou por nos transmitir que a luta pela inclusão social, foi desde 

cedo reivindicada pela maioria dos moradores. A reivindicação, foi, na sua expressão 

mais simples, o direito às condições básicas de habitabilidade (saneamento básico, 

electricidade, água e gás) a todos os membros da comunidade, sem olhar à etnicidade, 

idade, religião, nível de educação ou qualquer outro critério. Daí a necessidade de se 

ligarem a uma Associação Local, no sentido de uma cidadania participativa como um 

____________________________________________________________________________________

                                                 

15 Foi respeitado o desejo do Senhor ”X”, morador no BACM há cerca de 20 anos, em não ser revelada a 
sua identidade. Por essa razão, é identificado com Senhor “X”. 
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meio e um fim de garantirem uma sobrevivência diária mais digna. Eles confiaram nos 

seus próprios esforços e na entreajuda comunitária. 

Aqui foi exercido o genuíno empowerment, com agentes internos - moradores e 

associações. Foram adquirindo gradualmente motivação para vencer o medo e a terem 

um papel activo na sua própria comunidade, aprenderam a dizer com confiança o que 

pensavam e a procurar soluções conjuntas.  

Por essa razão, não foi difícil lutarem para que o bairro onde vivem, não fosse 

demolido. Para o Senhor “X”, as associações locais foram fundamentais para que o 

inquérito sobre as condições de habitabilidade realizado no bairro, fosse conseguido. 

Primeiro, porque era do interesse dos moradores defenderem a sua posição, depois 

porque já era habitual participarem na vida da comunidade.  

Foi-nos também referido a forte capacidade de solidariedade real entre os moradores, 

dando-nos como exemplo, a construção de uma escada há muito solicitada aos agentes 

municipais. Como a escada tardava a ser construída, reuniram-se, num sábado, por volta 

das 7h da manhã (após prévia reunião), vendo, com alegria, o seu objectivo 

concretizado no final do dia.  

Apesar do clima de vizinhança e convivialidade entre eles, diz-nos, com alguma 

tristeza, que os problemas relacionados com a pobreza, criminalidade e droga existem 

efectivamente no bairro. 

 

Foi muito enriquecedor para este estudo, o trabalho de campo efectuado, seja pelas 

entrevistas selectivas, como no sentir o bairro, onde se pôde perceber o gosto pela 

convivialidade, pela pertença e fundamentalmente pela sua cultura. 
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6 - CONCLUSÕES 

Apesar de todas as (in)definições que se colocam sobre os conceitos de Pobreza e 

Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Ordenamento do Território, julgamos ser 

evidente a estreita relação destas temáticas com a área disciplinar da geografia. 

Consideramos de especial interesse tirar as seguintes ilações, resultantes deste estudo: 

⋅ Apelar à participação de toda a população pobre, na resolução dos seus próprios 

problemas. Como nos disse a directora de uma das associações, a 

“caridadezinha” não resolve problemas, apenas os minimiza. 

⋅ A integração dos imigrantes é fundamental para evitar situações de exclusão 

social. 

⋅ A criação de programas com sucesso de combate à pobreza e exclusão social 

deve ser garantido, de modo a propiciar o respeito pela dignidade humana. 

⋅ O envolvimento das instituições locais e poderes políticos devem ser reforçados, 

no sentido de garantir uma estreita colaboração e cooperação de combate à 

pobreza e à exclusão. 

⋅ Um correcto ordenamento do território que privilegie o desenvolvimento 

sustentável, traduz-se numa mais-valia para o Ambiente e qualidade de vida das 

populações. 
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ANEXO 1 – Inquéritos aos moradores sobre as condições do bairro e expectativas 

quanto à qualificação lançada pelo governo. 
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ANEXO 2 - DIÁRIO DA REPÚBLICA—I SÉRIE-B N.o 172—7 de Setembro de 
2005 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS - Resolução do Conselho de 
Ministros n.o 143/2005 
 
O Programa do XVII Governo Constitucional reconhece o papel decisivo das cidades 
no desenvolvimento das sociedades contemporâneas e a complexidade dos desafios 
associados às cidades enquanto concentrações de recursos humanos e institucionais, 
onde coexistem problemas e oportunidades. 
Esse reconhecimento justifica o compromisso de lançar uma política de cidades que 
deverá visar o sistema urbano como um todo e as cidades que o constituem. 
A política de cidades que se pretende implementar durante a legislatura deverá integrar, 
de forma articulada, quatro pilares complementares: 
a) Qualidade de vida e funcionalidade; 
b) Competitividade e inovação; 
c) Reabilitação e valorização dos espaços urbanos consolidados; 
d) Qualificação e reinserção urbana de áreas críticas. 
Embora uma política de cidades forte e coerente dependa da forma como se conseguir a 
integração destes quatro pilares, uma atenção muito particular deve ser dada à temática 
das áreas urbanas críticas. Com efeito, pela concentração de problemas sociais, pelo 
desfavorecimento e menor capacitação das suas populações, pela concentração de 
grupos mais vulneráveis às diferentes formas de discriminação, pelo estigma social que 
lhes anda associado e pelo bloqueio de oportunidades, estes espaços, por um lado, 
constituem o mais urgente desafio em termos de promoção da cidadania e da coesão 
social e, por outro, representam um grande risco no que respeita a comportamentos que 
podem minar a qualidade de vida e a competitividade das principais aglomerações 
metropolitanas. Acresce que, por essas mesmas razões, estes são os espaços urbanos 
onde é mais complexa a intervenção, menos duradouros se apresentam os seus 
resultados e mais necessário se torna encontrar formas inovadoras de intervenção que 
assegurem um forte envolvimento local e resultem em maior capacitação das 
populações. 
Assim, e de modo a adquirir, desde já, experiência sobre soluções inovadoras que 
devem integrar, em função do resultado da sua avaliação, o pilar «Qualificação e 
reinserção urbana de áreas críticas» da política de cidades que se pretende implementar, 
são agora lançadas operações nesse domínio. 
Existe já, em Portugal, alguma experiência de intervenção neste tipo de áreas urbanas, 
nomeadamente no âmbito do Programa de Reabilitação Urbana, das iniciativas 
comunitárias Urban (I e II) e da Intervenção Operacional de Renovação Urbana, que 
permitiram desenvolver acções onde tiveram relevo o desenvolvimento de parcerias 
numa perspectiva multidisciplinar, a participação das populações, a criação de estruturas 
locais de execução e o ajustamento das acções aos problemas específicos de cada uma 
das áreas. 
O Programa Polis previa também uma componente dedicada a intervenções de 
requalificação em áreas de alojamento social, que não chegou a ser cabalmente 
potenciada. 
Beneficiando da valia desta experiência, e tendo em vista o aprofundar da política de 
cidades que se pretende executar, importa prosseguir os esforços de desenvolvimento 
das políticas anteriores, aperfeiçoando e inovando nas metodologias e nos instrumentos 
de intervenção. 
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É este sentido de procura e desenvolvimento de soluções inovadoras e duráveis que 
fundamenta a Iniciativa que agora se toma para o desenvolvimento de operações de 
requalificação urbana de bairros críticos. 
Assim: Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve aprovar o lançamento da Iniciativa Operações de Qualificação e 
Reinserção Urbana de Bairros Críticos, cujo âmbito e modelo de organização e 
funcionamento obedecerão ao determinado nos seguintes números: 
1—As operações a desenvolver pretendem estimular e testar soluções institucionais, 
procedimentais e tecnológicas inovadoras em termos da concepção, implementação e 
avaliação da acção pública em áreas urbanas críticas, e a experiência recolhida será 
levada em consideração na política de cidades que se pretende executar. 
2— Estas operações incidem sobre um número restrito de bairros das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto, definidos pelo Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, ouvidas as respectivas 
câmaras municipais, e terão um horizonte temporal delimitado (2005-2007). 
3—Para cada bairro, deve ser preparado um programa de intervenção coerente e com 
um forte conteúdo inovador, nomeadamente nos seguintes domínios: 
a) Concepção e natureza das intervenções, pondo em relevo a dimensão inovadora das 
soluções, a sustentabilidade das acções, a durabilidade dos resultados e a perenidade dos 
seus efeitos, sem dependência permanente de recursos públicos; 
b) Metodologia, dando forte relevo à coordenação estratégica e à convergência de acção 
entre diversos actores e assumindo claramente a participação cívica como condição de 
êxito da intervenção; 
c) Recursos, apostando na mobilização de novas fontes de financiamento e em parcerias 
público- privado. 
4—Os programas de intervenção em cada bairro devem responder a problemas 
imediatos e, ao mesmo tempo, estimular a criação de novas oportunidades a partir das 
potencialidades existentes, através de soluções desenvolvidas à luz dos seguintes 
princípios orientadores: 
a) Natureza exemplar, inovadora e experimental das intervenções a concretizar; 
b) Projectos mobilizadores viáveis, devendo cada intervenção incluir uma 
acção/projecto âncora com elevado potencial de mobilização dos moradores e de 
transformação estrutural das condições do bairro; 
c) Foco na reabilitação e qualificação habitacional, urbanística e ambiental; 
d) Coordenação estratégica e participação cívica como condições de êxito; 
e) Exploração de novos recursos e mobilização de novas fontes de financiamento como 
factor de sustentabilidade; 
f) Valor acrescentado e durabilidade de resultados e efeitos. 
5—Sem prejuízo da dimensão inovadora que se pretende estimular e no respeito dos 
princípios definidos no número anterior, são privilegiadas as acções que se enquadrem 
na seguinte tipologia: 
a) Surgimento de novas formas organizativas, capazes de associar a prestação de 
serviços essenciais para a melhoria da qualidade de vida no bairro (incluindo a gestão e 
manutenção do espaço público e do edificado) à criação de novas oportunidades de 
emprego para os residentes; 
b) Construção de respostas adequadas à integração social das crianças e dos jovens, bem 
como da população socialmente excluída e das minorias étnicas, nomeadamente através 
de acções nos domínios da educação, da formação, das artes, da cultura, do desporto e 
do lazer; 
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c) Surgimento de iniciativas e equipamentos de suporte necessários ao desenvolvimento 
de acções de animação, formação e acompanhamento no acesso ao emprego e à 
microempresa; 
d) Disponibilização de espaços adequados ao desenvolvimento das actividades, 
incluindo as de natureza económica, dos residentes; 
e) Dinamização e apoio a iniciativas de natureza arquitectónica, urbanística e ambiental 
que contenham uma dimensão inovadora significativa; 
f) Preparação de um projecto global de reinserção funcional e urbanística do bairro na 
área (cidade) envolvente. 
6—Para cada bairro objecto desta Iniciativa será constituído um grupo de trabalho para, 
num processo fortemente participado e articulado com as organizações locais, preparar 
o programa de intervenção, traduzido num protocolo de parceria a celebrar entre todas 
as entidades envolvidas na sua execução. 
7—Cada grupo de trabalho integra representantes das seguintes entidades: 
a) Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, que coordenará; 
b) Ministro de Estado e da Administração Interna; 
c) Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social; 
d) Ministro da Saúde; 
e) Ministro da Educação; 
f) Ministro da Cultura; 
g) Câmara municipal respectiva; 
h) Junta de freguesia respectiva; 
i) Outras entidades com experiência de trabalho relevante no bairro. 
8—Cada uma das entidades representadas no grupo de trabalho designa o seu 
representante no prazo de 15 dias a contar da data do despacho que selecciona o bairro. 
9—Os grupos de trabalho referidos no número anterior beneficiam de apoio 
metodológico a prestar pelo Instituto Nacional de Habitação para que as acções do 
programa de intervenção correspondam aos princípios anteriormente fixados. 
10—O contributo de cada grupo de trabalho deve estar concluído no prazo de seis 
meses e traduzir-se-á na identificação das acções e projectos concretos a desenvolver e 
na preparação de um protocolo de parceria que possa comprometer as entidades 
relevantes para o sucesso da operação. 
11—Os grupos de trabalho terminam as suas funções com a celebração do protocolo de 
parceria. 
12—O protocolo de parceria relativo a cada bairro estabelece: 
a) Os objectivos concretos a atingir, a estratégia a prosseguir, o programa de acção a 
desenvolver, as metas a atingir e os mecanismos de monitorização e avaliação; 
b) Os compromissos assumidos por cada um dos parceiros, incluindo a estrutura de 
financiamento da operação; 
c) Os meios financeiros disponíveis para a execução das acções previstas; 
d) Uma unidade de acção estratégica local com um modelo e composição ajustados às 
problemáticas, à natureza das parcerias, às capacidades de acção e às intervenções a 
implementar em cada bairro. 
13—O protocolo de parceria está sujeito a homologação conjunta do Ministro de Estado 
e das Finanças, do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional e dos ministros competentes em razão das acções a 
desenvolver. 
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14—A unidade de acção estratégica local é, ao nível de cada bairro, uma estrutura de 
animação e acompanhamento das acções e projectos a executar e tem como principal 
missão: 
a) Dinamizar novas soluções e identificar e preparar as acções que concretizem o 
protocolo de parceria, bem como apoiar os seus executores no acesso aos 
financiamentos; 
b) Elaborar as propostas que considere necessárias à optimização dos resultados da 
intervenção; 
c) Assegurar a ocorrência das condições de durabilidade dos resultados alcançados e de 
continuidade das estruturas que venham a ser criadas. 
15—A coordenação desta Iniciativa cabe ao Instituto Nacional de Habitação, que para o 
efeito deve: 
a) Apoiar a preparação dos protocolos de parceria, designadamente na definição das 
respectivas estruturas de financiamento; 
b) Apoiar as unidades de acção estratégica local na execução dos protocolos de parceria; 
c) Executar os procedimentos necessários para organizar os processos a submeter às 
entidades financiadoras, em particular ao mecanismo financeiro do espaço económico 
europeu; 
d) Assegurar o relacionamento com as entidades financiadoras, sempre que o mesmo 
não seja da competência de outras entidades, designadamente o envio regular de 
relatórios relativos à implementação dos projectos financiados, bem como a 
comunicação de eventuais irregularidades detectadas; 
e) Seleccionar, com o apoio dos coordenadores das unidades de acção estratégica local, 
as acções que dêem concretização aos protocolos de parceria e que devam ser 
financiadas por recursos orçamentais geridos pelo Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional; 
f) Desenvolver as acções necessárias para promover o envolvimento de financiamentos 
privados em projectos específicos no quadro desta Iniciativa; 
g) Assegurar que os promotores dos projectos têm capacidade financeira e técnica 
necessária para que os projectos sejam implementados com sucesso; 
h) Articular-se com os diversos serviços da Administração, para que seja desenvolvida, 
nos domínios das respectivas atribuições e dos programas por que sejam responsáveis, 
uma intervenção concertada com os objectivos dos programas de acção em cada bairro; 
i) Assegurar o acompanhamento dos projectos e a avaliação da Iniciativa; 
j) Promover a incorporação dos resultados alcançados nas políticas de qualificação e 
reinserção urbana a desenvolver no próximo período de programação dos fundos 
estruturais. 
16—É criada uma comissão de acompanhamento, que conta com o apoio do Instituto 
Nacional de Habitação, à qual compete emitir parecer quanto à selecção e 
desenvolvimento dos projectos e ao acompanhamento e avaliação da Iniciativa, e que é 
composta por representantes dos Ministros referidos no n.o 7 e das câmaras municipais 
envolvidas na Iniciativa. 
17—O financiamento desta Iniciativa é assegurado pela articulação, no quadro do 
protocolo de parceria, dos recursos dos orçamentos das entidades participantes e dos 
programas, com financiamento nacional ou comunitário, que contemplem a 
elegibilidade das acções em causa, sem prejuízo das suas regras específicas. 
18—Para além dos financiamentos referidos no número anterior, esta Iniciativa será 
objecto de uma candidatura a financiamento no âmbito do mecanismo financeiro do 
espaço económico europeu, até ao limite máximo de 12,5 milhões de euros. 
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19—Os membros dos grupos de trabalho e da comissão de acompanhamento não 
auferem qualquer remuneração suplementar pelo exercício das funções previstas na 
presente resolução, acumulando as funções de origem com a participação na presente 
Iniciativa. 
20—A presente Iniciativa vigora até 31 de Dezembro de 2007. 
Presidência do Conselho de Ministros, 2 de Agosto de 2005.—O Primeiro-Ministro, 
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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ANEXO 3 – ORTOFOTOMAPA DA ÁREA A SER INTERVENCIONADA 
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ANEXO 4 – PLANTA DE ORDENAMENTO DO PDM – CLASSE DE ESPAÇOS 
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ANEXO 5 – PLANO DE PORMENOR DO BACM 
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	Não é por isso de estranhar que a pobreza e a exclusão social se tenham tornado, nos últimos anos, nos temas que mais preocupam as sociedades, passando a integrar as agendas políticas nacionais e internacionais, sendo tema de várias cimeiras e reuniões que procuram encontrar estratégias comuns para gerir as grandes preocupações actuais do nosso planeta: as ameaças e os riscos ambientais, a insegurança, o desemprego, a explosão (e a implosão) demográfica, os conflitos armados, o terrorismo, a gestão dos recursos estratégicos, a pobreza e a exclusão social. As Nações Unidas decidiram considerar 1997-2007 como a década para a eliminação da pobreza. A erradicação da pobreza e a luta contra a exclusão social tornaram-se assim os principais desafios do desenvolvimento e dos direitos humanos do século XXI, devido ao facto de não ser admissível nem sustentável continuar a permitir um quadro em que cerca de 800 milhões de pessoas passam fome e não têm segurança alimentar e cerca de 1,2 mil milhões vivem com menos de 1 dólar por dia. Mesmo nos países da OCDE quase 8 milhões de pessoas estão subalimentadas (Cf. PNUD 2000 – Relatório de Desenvolvimento Humano). 
	Considerando o espaço temporal de uma década, e conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010, foi introduzido uma nova expressão para a pobreza ”the Multidimensional Poverty Index (MPI), which complements money-based measures by considering multiple deprivations and their overlap. The index identifies deprivations across the same three dimensions as the HDI and shows the number of people who are poor (suffering a given number of deprivations) and the number of deprivations with which poor households typically contend. It can be deconstructed by region, ethnicity and other groupings as well as by dimension, making it an apt tool for policymakers. Some findings:


