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RESUMO 

O desenvolvimento sustentável é actualmente uma força motriz relevante que conduz à 

formação de comunidades conscientes e activas. No entanto, ao analisarmos o caminho 

percorrido até aos dias de hoje, verificamos que a resposta realizada pelas autarquias 

portuguesas na implementação das Agendas 21 Local tarda em se implantar de forma 

robusta, não traduzindo por vezes a vontade de partilha de responsabilidades e 

compromisso, para a construção de objectivos em comum. 

A falta de incentivos capazes de mobilizar os actores locais numa tomada de decisão 

conjunta, aliada à insegurança dos cidadãos de que as suas intervenções não sejam 

relevantes para intervirem no território, faz com que novas estratégias devam ser pensadas 

de forma a contribuírem para a implementação da Agenda 21 Local. 

É neste sentido que surge a presente dissertação com objectivo de explorar um instrumento 

para a sustentabilidade local. Este trabalho traduz-se na concretização de uma proposta de 

inserção de uma entidade que procure gerir e incentivar a relação entre os actores locais, à 

escala de um bairro, incluindo a autarquia, permitindo o melhoramento em conjunto dos 

diferentes níveis estruturantes do bairro. A esta entidade deu-se o nome de Gestor de 

Bairro. 

O instrumento teve como base experiências já existentes, abrangendo casos do Reino Unido, 

Alemanha, França e Portugal, padronizando uma análise da concepção do instrumento. É 

uma proposta que pretende ser flexível e adaptável às necessidades de cada município, para 

que estes, as populações e outros actores locais se possam apoiar mutuamente, conciliando 

posições e trabalhando em conjunto para alcançarem espaços mais apelativos, promissores 

e sustentáveis. 

Tratando-se de um tema pioneiro e de âmbito multidisciplinar, a presente proposta deve ser 

vista como uma contribuição e ponto de partida para a promoção e incentivo de novos 

trabalhos que permitam a construção de novas ferramentas de apoio à decisão, estimulando 

a participação pública e a gestão da sustentabilidade local. 
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ABSTRACT 

Sustainable development is currently an important force for the construction of active and 

conscious communities. However, when analyzing the work done by Portuguese 

municipalities in implementing Local Agenda21, we observe a certain reluctance to 

introduce remarkable changes and sometimes the lack of will of shared responsibility and 

commitment to the construction of joint goals. 

The lack of incentives capable of mobilizing all stakeholders in the co-decision process, 

together with the citizens’ insecurity that their actions might not be important enough to 

intervene in the territory, means that new strategies must be designed which contribute to 

the implementation of Local Agenda 21. 

Considering this situation the main objective of the present dissertation is to explore a tool 

for local sustainability. The dissertation aims to propose an entity that manages and 

promotes the relationship between all stakeholders in order to improve the quality of life 

and the sustainable development in the neighbourhood. This proposed entity is called 

Neighbourhood Manager. 

The design of the instrument started with the assessment of works already running, with a 

special focus on Britain, Germany, France and some Portuguese case studies in order to 

collect information and know-how on this field of work. The proposed instrument is 

designed to be flexible and adaptable to the different needs of each municipality as well as 

of all stakeholders.  

Being a pioneer and multidisciplinary theme, this proposal should be seen as a contribution 

and a starting point for the promotion and encouragement of new ideas to allow the 

construction of new tools for decision-making support, encouraging public participation and 

local sustainability management. 
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Capitulo 1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

Em meados da década de 60 com a publicação da obra “Silent Spring” de Rachel Carson 

parte da opinião pública tomou consciência do agravamento sem precedentes que a acção 

do homem causava ao meio, trazendo para o ciclo político as preocupações ambientais, 

assentes na concepção que o próprio Homem criou da exploração dos recursos. Assim na 

década de 70 dava-se início à chamada “revolução verde” em resposta a esta 

consciencialização.  

Embora durante a década de 70 e 80 se tenha tomado consciência e realizado legislação 

ambiental, só no final da década de 80 é que se iniciou a verdadeira mudança 

comportamental. A publicação do Relatório de Brundtland – “Our Common Future” 

introduzia o conceito de desenvolvimento sustentável, como uma nova realidade de agir e 

de promover um padrão assente em pilares de componente económica, social e ambiente 

em equilíbrio. 

Nesta visão de conciliação na década de 90 surge a Agenda 21 Local (A21L) assumindo-se 

como um instrumento político importante para a mobilidade e participação dos cidadãos na 

definição de prioridades e na implementação de acções ao nível local. Assim como 

ferramenta capaz de incentivar de forma privilegiada o envolvimento dos diferentes actores 

na identificação de problemas. 

Este privilégio acentua-se ao identificarmos as comunidades locais como grupos complexos, 

com ideais políticos, contextos socioeconómicos e culturais diferentes, que se entrecruzam e 

estabelecem relações (Jacinto, 2001), criando à A21L por meio da participação pública a 

possibilidade de envolver vários estratos da sociedade para resolução de problemas comuns. 

Para tal é necessário a criação de processos robustos e interessantes que sejam capazes de 

passar do planeamento à acção de implementar. 
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A sociedade actual paradoxal encontra-se por vezes presa a uma indolência, não procurando 

intervir e elevar a sua voz, refortalecendo excessivamente revivalismos e criando uma perca 

nos valores da democracia e no contributo da evolução de uma melhoria continua. A 

necessidade de uma participação pública mais activa é a chave para uma mudança e o 

desaparecimento de um sentimento de impotência que poderá ser sentido. 

O esforço deve partir dos cidadãos, embora este deva ser incentivado por parte das 

autarquias a partir de acções e do envolvimento destes nas tomadas de decisão, criando 

uma parceria e um trabalho conjunto que busque elevar o interesse do município e dos seus 

habitantes. 

A necessidade da construção de territórios mais participativos com aplicações de soluções 

locais parte pela dinamização e motivação que deve existir, de forma a permitir resultados 

visíveis a curto prazo, e deste modo aumentar a confiança e o interesse dos actores no seu 

envolvimento em todo o processo de gestão local. 

1.1.2 Motivação Pessoal 

A observação de um mundo em constante mudança acelerado pela contribuição das acções 

do Homem é um apelo a um metamorfismo lógico de relações e de compromissos tanto 

entre Homem como entre o Homem e o meio.  

As sociedades actuais assentes num conhecimento segmentado, limitado e sem interesse ou 

ligação ao meio circundante, apresentam uma visão redutora e unidimensional, não 

contribuindo para um caminho sustentável. 

A construção de comunidades sustentáveis conscientes das suas decisões, que intervenham 

de forma activa na gestão dos espaços onde residem e trabalham, é o caminho para uma 

mudança duradoura e continua. Sem a contribuição de políticas incentivadoras e projectos 

que incitem a esta proactividade este caminho tornar-se-á penoso, longo e difícil de atingir.  

Uma pessoa não pode mudar o mundo, mas um grupo de pessoas bem informadas pode 

melhor, pelo menos, o lugar onde residem ou trabalham, dando um contributo à escala 

local. 
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A maior motivação é poder contribuir para esta mudança tão significativa, elaborando um 

ponto de partida, que permita a promoção e incentivo de novas ideias, que possam reforçar 

a participação, a informação e a gestão junto das comunidades locais. 

 

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. 

Indeed, it is the only thing that ever has” 

Margaret Mead em “Continuities in Cultural Evolution”, 1964 

1.2 Objectivo 

Objectivo principal da dissertação é explorar um instrumento que possa contribuir para a 

gestão da sustentabilidade de um bairro ou espaço urbano. A dissertação assenta numa 

proposta de implementação de uma entidade que gere e procure incentivar a população 

residente num bairro (assim como todos os actores locais), a intervirem activamente na 

gestão e dinamização do bairro, de forma a permitir a construção de comunidades 

sustentáveis. A esta entidade dá-se o nome Gestor de Bairro. 

A missão de um Gestor de Bairro é integrar os princípios estabelecidos na Agenda 21Local 

nos locais de actuação, através do diálogo, da observação e da ligação aos diferentes actores 

promovendo a interlocução entre estes, nomeadamente entre a autarquia local e a 

populações local, reforçando deste modo a participação pública na tomada de decisão. 

A presente dissertação pretende contribuir para estimular o interesse e a reflexão sobre 

novos instrumentos que incentivem a cooperação e o envolvimento da população na 

tomada de decisão, assim como na gestão do seu próprio bairro.  

1.3 Abordagem metodológica 

A presente dissertação foi realizada tendo em conta três fases, assentes em duas técnicas: a 

revisão bibliográfica e a recolha de informação a partir de reuniões e entrevistas a 

coordenadores ou responsáveis pelos projectos. 

A primeira fase do trabalho prendeu-se com a definição do tema e âmbito da dissertação, de 

acordo com os objectivos estabelecidos. Efectuou-se uma revisão de conceitos de forma a 
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enquadrar o tema, definindo-se assim o quadro conceptual. O estado da arte é definido 

através da compreensão e da reflexão da necessidade de trabalhar em proveito do 

desenvolvimento sustentável. 

Numa segunda fase analisou-se diferentes casos de estudo representativo de boas práticas 

internacionais e nacionais, formando o quadro de orientação para a formação da proposta. 

A escolha dos casos de estudo recaiu sobre a valorização das iniciativas e do trabalho 

continuado que tem existido ao longo da sua existência, assim como o contributo que tem 

sido realizado para a sustentabilidade local. 

Numa terceira etapa propôs-se um instrumento, apresentando uma proposta de 

implementação de uma entidade que intervenha e capacite as populações locais na gestão 

dos seus bairros integrando os princípios orientadores da A21L.  

A Figura 1.1 esquematiza as diferentes fases do procedimento da elaboração da presente 

dissertação, assim como as técnicas adoptadas.  
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1.4 Estrutura e Organização da Tese 

A presente dissertação é composta por seis capítulo que de seguida se descreve. 

Capitulo 1. Faz-se uma introdução ao tema em que se insere a presente dissertação a partir 

do enquadramento, dos motivos pessoais para a escolha do tema, os objectivos inerentes, a 

metodologia, a estrutura e a organização da tese. 

Capitulo 2. Apresenta-se uma retrospectiva do esforço realizado para a disseminação do 

conceito de desenvolvimento sustentável, com especial incidência na Agenda 21 Local. 

Assim como a importância da participação pública no processo da implementação e na 

construção de comunidades mais conscientes e sustentáveis. Apresentação do conceito de 

Bairro como unidade territorial da implementação da estrutura assim como características 

que o podem afectar. 

Para a elaboração do capítulo recorreu-se à revisão bibliográfica existente sobre os 

diferentes temas. 

Capitulo 3. Estuda-se a existência de boas práticas internacionais e nacionais de projectos 

que envolvam a participação pública e que procurem integrar a componente ambiental, 

social e económica. Para a compreensão dos mesmos recorreu-se ao estudo da motivação, 

contexto de medidas politicas, metodologias aplicadas e estruturas adoptadas. 

Para os casos de estudos no contexto português realizaram-se entrevistas aos responsáveis 

pela coordenação ou execução dos projectos. No caso dos Gabinetes Técnicos Locais ao Arq. 

Victor Ferreira da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro 

(CCDR-Centro) e no caso dos Bairros Limpos à Eng.a Selma Rodrigues. 

Capitulo 4. Refere-se os principais pontos e sumariza-se as lições aprendidas com os casos 

de estudo apresentados no Capitulo 3.  

Capitulo 5. Apresenta-se a proposta de Gestor de Bairro como veículo incentivador para 

participação pública, ligação e contribuição dos diferentes actores locais para a construção 

de uma comunidade sustentável. 



6 
 

Neste capítulo é feita a abordagem aos princípios orientadores que regem o Gestor de 

Bairro, assim como a proposta de estrutura organizacional e implementação. 

Para além destes pontos aduz-se uma análise à implementação do Gestor de Bairro, através 

dos impactes no meio envolvente e uma análise SWOT. 

Para a realização do capítulo obteve-se um contributo importante na compreensão e 

elucidação do funcionamento organizacional possível de uma Câmara, da parte da Eng.a 

Cristina Garrett do Gabinete de Desenvolvimento Municipal da Câmara Municipal de Oeiras. 

Capitulo 6. Apresenta-se as recomendações e considerações finais, com vista a um caminho 

de incentivo à participação pública no planeamento, gestão e construção de acções 

desenvolvidas localmente. 

Estas focam pontos da sociedade que poderão ser melhorados de forma a realizar um 

caminho conjunto entre as autoridades e a sociedade civil. Apresenta-se algumas pistas que 

possam contribuir para a realização de estudos futuros que reforcem e contribuam para a 

construção de lugares mais harmoniosos e conscientes. 
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Capitulo 2. CONTRIBUTO DA AGENDA 21 LOCAL PARA A CONCRETIZAÇÃO DE 

COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS. 

2.1 O desafio do Desenvolvimento Sustentável 

Ao longo do tempo o homem sempre utilizou os recursos sem a preocupação de que estes 

podiam ser escassos ou se as novas gerações teriam acesso aos mesmos. 

A primeira vez que esta questão é levantada é por Thomas Malthus em “An Essay on the 

Principle of Population” (1878) no qual expunha que o crescimento exponencial da 

população iria ser superior à oferta da comida, podendo ter efeitos irreversíveis para a 

humanidade. Esta ideia foi corroborada anos mais tarde (1972) pela Declaração do Clube de 

Roma em” Limites do Crescimento”, no qual se referia que o crescimento desenfreado da 

população, dentro de 100 anos levaria à ruptura, tornando-se pela primeira vez pública que 

os recursos poderiam ser limitantes ao desenvolvimento. 

Estas declarações assim como publicações de obras como Primavera Silenciosa de Rachel 

Carson em 1962 ou Antes que a Natureza Morra de Jean Dorst em 1973 alertaram o mundo 

para emergência de agir. 

Perante o agravamento da situação ambiental, em 1972 realiza-se a primeira Conferência 

Mundial sobre o Ambiente em Estocolmo (United Nations Conference on the Human 

Environment) do qual é publicada a “Declaração sobre o Ambiente Humano” contendo 26 

princípios. Esta Conferência chamou a atenção das nações para o facto de que o 

comportamento continuado e não consciente das acções humanas poderiam degradar a 

natureza e criar severos riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência da 

humanidade. 

Devido aos vários desastres ambientais que colocaram em alerta o mundo, a evolução 

ambiental caracterizada pelo esgotamento crescente de recursos naturais e da capacidade 

de assimilação da biosfera, em 1987 surge o Relatório de Bruntland “Our Common Future”. 

Este relatório apresentado pela primeira-ministra da Noruega Sr.ª Gro Harlem Brundtland 

consagrava o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Embora já na Declaração sobre o 

Ambiente Humano e no Relatório da International Union for the Conservation of Nature and 
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Natural Resources (IUCN) - World Conservation Strategy (CIVITAS, s.d) a noção tivesse 

presente, é neste relatório que o conceito de desenvolvimento sustentável surge pela 

primeira vez.  

O Relatório Brundtland procurava garantir um capital global, sugerindo uma equidade, um 

crescimento e manutenção do ambiente, ao mesmo tempo que os recursos deveriam ser 

divididos pelas nações permitindo um incentivo económico às nações mais pobres, o que 

implicaria mudanças tecnológicas e sociais. Só deste modo se conseguiria atingir um 

desenvolvimento sustentável “satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (UN, 1987). 

Em 1992 é realizada a segunda conferência ambiental, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Este simpósio culminou na elaboração da 

Carta da Terra; das Convenções da Biodiversidade, da Desertificação e das Alterações 

Climáticas; da Declaração dos princípios sobre as Florestas; na Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento; e na Agenda 21. 

Foi a partir desta conferência que se começou a compreender que só o trabalho mútuo 

entre nações e a partilha de compromissos poderia salvaguardar os recursos existentes. Este 

caminho só poderia ser conseguido se existisse harmonia entre o desenvolvimento 

económico e a protecção do ambiente, e não o divórcio entre estes, o que levaria à 

degradação ambiental. 

Em 1995 com a realização da Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social de Copenhaga, 

é acrescentado um terceiro pilar à sustentabilidade, o desenvolvimento social ou 

sociocultural. Este é considerado indissociável da democracia, devendo ter presente o 

respeito pelos direitos do Homem envolvendo a participação da sociedade civil, 

designadamente, por intermédio do diálogo entre parceiros sociais.1(CE, 1994). 

Actualmente embora seja conhecido como o “triângulo de sustentabilidade” outras 

componentes são integradas, como é o caso da vertente institucional, que incluindo os 

sistemas legislativos com grupos de interesse e a sociedade civil. Esta componente é 

essencial para a compreensão e o estabelecimento de diálogo entre os diferentes actores. 

                                                      
1Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 21 de Dezembro de 1994 
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Por vezes a componente das instituições é integrada na componente social, tal como ilustra 

a Figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Três grandes componentes do Desenvolvimento sustentável (Fonte: adaptado Munasinghe, 1993) 

Reforçando esta ideia importa acrescentar a governância2. Esta surge como resposta à 

integração da partilha de decisões contribuindo para a clareza das acções a desenvolver, 

podendo ser considerada como a base de sustento dos pilares do desenvolvimento 

sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável tal como consta no Relatório de Bruntland é o 

mais conhecido. A definição abrange dois conceitos: o conceito de “necessidades” que é 

sentida nos países mais carenciados e o conceito de limitação por parte do sistema 

impedindo de satisfazer as necessidades futuras (UN, 1987). Estes dois conceitos criam na 

definição alguma ambiguidade e alguma abstracção não apresentando um conteúdo 

concreto e normalizado junto da comunidade técnico-científica.  

Esta relatividade parte da conjuntura e do contexto em que é realizado a definição de 

desenvolvimento sustentável, uma vez que é influenciada pela localização geográfica, pelo 

                                                      
2
Título de inovação linguística em vocabulário político, no qual reforça a ideia de a proximidade ao nível de governo local e 

a tomada de decisão pelos cidadãos, “pretende ser uma nova resposta para novas preocupações, uma solução diferente 
para problemas especiais (…) através de formas menos autoritárias, hierarquizadas e formalizadas, das quais se espera uma 
maior legitimidade e eficácia, mas também maior responsabilidade, partilha, coerência, etc” (Aragão, 2005 in Vasconcelos 
et al, 2009).  
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poder económico e por interesses específicos. Munasinghe (1993) sugere que não existe 

uma definição universalmente certa ou errada de desenvolvimento sustentável, uma vez 

que esta varia segundo a diversidade das necessidades de curto prazo, das preocupações, e 

das metas estabelecidas a longo prazo em todo o mundo. 

2.2 Agenda 21 Local e o Desenvolvimento Sustentável 

A Agenda 21 (A21) surge como resposta a uma mudança de atitude face aos problemas 

existentes procurando passar do planeamento à acção.  

Este documento realizado no Rio-92, constituído por 40 capítulos, integra a mais ousada 

tentativa de promover à escala mundial um novo padrão de desenvolvimento baseado nos 

pilares da sustentabilidade, conciliando deste modo o desenvolvimento económico, a 

coesão social e a protecção do ambiente. 

No capítulo 28 ponto 3 da A21 é possível se ler a procura da aplicação do conceito a uma 

escala mais pequena, sendo a primeira aproximação do global ao local: 

“Cada poder local deve entrar em diálogo com os seus cidadãos, organizações locais e 

empresas privadas e adoptar uma Agenda 21 Local. Através de processos consultivos e de 

estabelecimento de consensos, os poderes locais deverão aprender com os cidadãos e com as 

organizações locais, cívicas, comunitárias, comerciais e industriais e adquirir a informação 

necessária para a elaborar melhores estratégias. O processo de consulta deverá aumentar a 

consciencialização da população em questões de desenvolvimento sustentável.” (UN, 1992). 

Após cinco anos da realização da Rio-92, é realizada Rio+5 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, que revê os compromissos adoptados e reconhece o défice na implementação da 

A21 (Cupeto, 2007).  

Em 2000 é realizada pelas Nações Unidas a Declaração do Milénio reforçando a importância 

da responsabilidade colectiva e do estabelecimento de metas, contribuindo para o 

melhoramento das condições de vida das nações (UN, 2000). 

Dez anos após a concretização da Rio-92, é realizada a Cimeira Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo (Rio+10), que reforça o compromisso 

assumido no Rio-92. Este compromisso prende-se na aprovação do Plano de Implementação 
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de Joanesburgo, estabelecendo que todos os Estados devem elaborar as suas Estratégias 

Nacionais de Desenvolvimento Sustentável (Cupeto, 2007). 

A Europa como espaço competitivo que procura incentivar outras Nações a alcançar estados 

de vida mais desejáveis, elabora em 2000 a Estratégia de Lisboa, no qual fomenta a 

concretização de uma Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável (EEDS) que 

reconhece a importância de actuação em quatro focos essenciais: as alterações climáticas, 

transportes sustentáveis, riscos associados a saúde pública e os recursos naturais. Esta 

estratégia procura através da transparência, ser força motriz para actuação tanto da opinião 

pública como da acção política. 

A apresentação do balanço da EEDS em 2005 permitiu concluir que o desempenho 

alcançado não atingia as espectativas, tendo sido estabelecido novos objectivos e metas 

mais claras. Em 2006, com a realização de consulta pública, a EEDS3 é aprovada, 

apresentando medidas mais horizontais e instrumentos mais reais do custo da utilização dos 

recursos pela sociedade. 

Contexto Europeu 

Agenda 21 Local é um instrumento político de implementação do desenvolvimento 

sustentável local, que promove acções no âmbito económico, social e ambiental (Lucas et 

al., 2003). Este fundamentado num processo de Planeamento Estratégico em que as 

autoridades locais trabalham em parceria com todos os actores realizando um Plano de 

Acção, como o objectivo de atingir um Desenvolvimento Sustentável (Farinha, 2005). 

As A21L devem ser elaboradas tendo em conta as exigências e necessárias dos locais de 

actuação, detendo os princípios estabelecidos no Rio-92, nomeadamente a democracia 

participativa, a transparência, a responsabilidade partilhada, a equidade e justiça, o 

estabelecimento de parcerias e uma visão a longo prazo.  

Com a implementação da ideia de Planeamento Estratégico junto das Autoridades Locais, 

em 1994 em Aalborg ocorre a primeira Conferência Europeia das Cidades e Vilas 

Sustentáveis (CECVS). Nesta é realizada a “Carta das Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade” conhecida como Carta de Aalborg, assinada por 650 entidades de 32 

                                                      
3
Conselho Europeu nº 10917/06 – 26 de Junho de 2006 
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países, aos quais Portugal fez parte. Esta estabeleceu os princípios básicos (10 compromissos 

da Carta de Aalborg) e definiu a necessidade de estabelecer um modelo de etapas para a 

implementação da A21L (Schmidt & Guerra, 2009), alertando que “uma vez que todas 

cidades são diferentes, é necessário que cada uma encontre o seu próprio caminho para 

alcançar a sustentabilidade (…)” (ESCTC, 1994). 

Após a realização da primeira CECVS outras cinco se seguiram. Em 1996 em Lisboa é 

elaborado o Plano de Acção de Lisboa: Da Carta à Acção, com o objectivo de criar redes de 

autoridades locais capazes de dinamizar e operacionalizar os processos de A21L. Quatro 

anos depois com o intuito de partilhar experiências, decorre em Hannover a terceira CECVS 

onde é feito um apelo de participação e um maior empenho por parte dos governos locais. 

Em 2004 na comemoração dos dez anos da Carta de Aalborg é reforçado mais uma vez, a 

importância da integração de todos em prol de um bem comum, a importância de pensar 

globalmente e agir localmente.  

O esforço continuado levou à elaboração da quinta CECVS na cidade de Sevilha em Março de 

2007 com a presença de mais de 1500 governos locais. Estes se comprometeram a adaptar 

as suas políticas em resposta ao desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso do 

processo através de indicadores e promover o envolvimento e acompanhamento dos 

cidadãos informando-os dos resultados (Schmidt & Guerra, 2009). 

A última conferência decorreu em Maio de 2010 em Dunkerque com a participação de mais 

de 1800 governos locais provenientes de 53 países diferentes. Esta culminou na elaboração 

da Declaração de Dunkerque do Desenvolvimento Sustentável na Europa, destacando a 

importância do equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade principalmente ao nível da 

Estratégia da UE 2020 e reconhecendo o peso do papel das autoridades locais e regionais em 

ultrapassar os desafios resultantes da crise financeira instituída, devendo estas actuar 

essencialmente na proximidade dos cidadãos, implementando uma governança urbana 

democrática. Destaca ainda que a cooperação descentralizada entre governos locais e 

regionais deve ser o instrumento chave para a cooperação da solidariedade internacional 

(ESCTC, 2010 (a)). Actualmente, segundo a Lista de Signatários da Carta de Aalborg4 2838 

autoridades locais de 43 Estados diferentes se comprometeram a desenvolver a A21L. 

A Tabela 2.1 resume os principais marcos históricos do desenvolvimento sustentável. 

                                                      
4
 Disponível em: http://www.aalborgplus10.dk/media/pdf2010/short_list_23-02-2010.pdf 
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Tabela 2. 1Marcos Históricos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Contexto Nacional 

A União Europeia tem incentivado os estados membros a inserirem o conceito de 

desenvolvimento sustentável nas suas políticas, programas e estratégias, devendo nestas 

englobar os desejos das suas comunidades. 

Portugal em 2007 aprova a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS)5, 

consubstanciado no Plano de Implementação (PIENDS) e indicadores de monitorização. O 

ENDS exibe estreita ligação, a operacionalização de todos os planos e programas que 

influenciam o território e a sustentabilidade que se encontram em acção ou em preparação. 

Os grandes objectivos do ENDS centram-se (APA, 2008): 

1. Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento” 

2. Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética 

3. Melhor Ambiente e Valorização do Património 

4. Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social 

5. Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 

6. Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional 

7. Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada 

                                                      
5

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série – N.º 159 – 20 de Agosto de 

2007 

1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio-92 

1994 1º Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis – Carta de Aalborg 

1996 2º Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis - Plano de Acção de Lisboa: Da 
Carta à Acção 

2000 3º Conferência Europeia das cidades e Vilas Sustentáveis - “Apelo de Hannover” 
Estratégia de Lisboa 

2001 Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável (EEDS) 

2002 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio+10 

2004 4º Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis - Aalborg + 10 

2006 Revisão da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável (EEDS) 

2007 5º Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis – “Espírito de Sevilha” 

2010 

 

6º Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis - Declaração de Dunkerque do 
Desenvolvimento Sustentável na Europa 
Estratégia da EU 2020 
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Estes objectivos pretendem que as metas estabelecidas até 2015 sejam atingidas. Metas 

globais transversais que pretendem colocar Portugal num patamar de desenvolvimento 

(APA, 2008). 

A aplicação da A21L permite como instrumento actuar a uma escala menor as orientações 

EEDS, promovendo a ideia de planeamento global e acção local. 

Embora a resposta dos municípios portugueses em relação à implementação da A21L tenda 

a tardar, os progressos dos últimos anos tem sido expressivos. Entre 2002 e 2008 o número 

de processos cresceu cinco vezes mais face aos anos anteriores (não obstante que tal facto 

possa se encontrar relacionado ao QREN 2007-2013) (GEA/UCP, 2008). 

Segundo o último levantamento nacional de processos de A21L, realizado em Setembro de 

2009, mais de 42% da população nacional se encontra abrangida por este processo, 

perfazendo um total de 139 A21L nacionais. (GEA/UCP, 2009) 

Este panorama é um pouco desanimador quando confrontado com o número 47, que 

representa o número de autarquias signatárias da Carta de Aalborg (ESCTC, 2010 (b)). 

Das autarquias que se encontram a implementar a A21L constam dez processos 

intermunicipais, que são coordenados por associações de municípios, comunidades urbanas 

ou empresas de gestão de resíduos sólidos urbanos, (compostos por 70 municípios) e 48 

processos municipais que se encontram em implementação. 

Para além dos processos intermunicipais e municipais, é de realçar as 21 freguesias que se 

encontram a implementar A21L. 

É de salientar o esforço executado por algumas autarquias na implementação das suas A21L. 

Em título de exemplo menciona-se o caso da Câmara de Oeiras que apresentou pela 

primeira vez em 2000, Oeiras XXI e que em 2004 reviu o seu do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável, permitindo um maior contributo da A21L no quadro do PDM. 

Este Plano teve em parte o contributo de sessões participativas temáticas e uma sessão de 

participação global para discussão da nova proposta, que deu origem a Oeiras 21+, 

constando as propostas de sustentabilidade para o período de 2008-2013 (Poeira et al., 

2009). Destaca-se da Oeiras 21+ a elaboração de um projecto-motor ”Bairro 21”, que 

procura levar mais além a A21L, diminuindo a escala de actuação e permitindo uma melhor 
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compreensão das “necessidades” das populações, assim como promover a identidade local, 

o espírito de comunidade e a capacidade de interacção humana.  

2.3 A importância da Participação Pública na Agenda 21 Local  

A sustentabilidade é um conceito extremamente apelativo, mas difícil de explorar no terreno 

sem um elemento transversal capaz de envolver todos os elementos base da sociedade civil. 

A participação pública permite essa transversalidade a partir da integração de interesses e 

da exploração de novas ideias implicando a participação de todos (Vasconcelos, 2005), 

incluindo os padrões e hábitos de vida dos indivíduos (Crespo, 2004). 

O planeamento da sustentabilidade é aplicada localmente a partir da A21L que procura dar 

voz às comunidades através de metodologias desenvolvidas tendo em conta as 

características locais. Esta permite uma clareza e transparência nas decisões tomadas e um 

equilíbrio de interesses desenvolvendo uma participação expansiva. 

Segundo Coenen (1998) e Chevallier (1999) a participação pública permite: a) as autoridades 

conhecerem melhor as expectativas e anseios de grupos ou pessoas, funcionando como 

correia de transmissão; b) de legitimar os eleitos junto da população, criando um maior 

equilíbrio; c) socializar, não só na obtenção de consenso entre escolhas municipais, mas 

também implicar as pessoas nas políticas locais; e d)auxiliar no sistema de representação 

política, revitalizando a democracia. 

Das reuniões já comentadas anteriormente, é de referir a Carta de Aalborg no qual 

comprometia os destinatários a implementar a A21 ao nível local visando uma consulta 

pública alargada e um processo participativo orientado para o direito de justiça 

(Vasconcelos, 2003) incluindo as experiências e informações dos diferentes sectores no 

planeamento das acções locais (Coenen, 1998). 

Em 2002 os princípios do Rio-92 são reforçados no Relatório da Cimeira Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, afirmando que “a responsabilidade colectiva avança e 

fortalece a interdependência e mutuamente reforça os pilares de desenvolvimento 

sustentável” (UN, 2002) devendo “promover o diálogo e a cooperação entre a civilização do 

mundo e as pessoas, sem olhar a raça, incapacidade física, religião, língua, cultura e 

tradição” (UN, 2002). 
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Embora sejam feitos esforços no sentido da participação fazer parte das políticas, é 

necessário um estímulo à participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, 

seja de mote individual seja colectivo, seja por redes de parcerias e interesses, seja por 

iniciativa da própria administração (Guerra, 2009). 

Em Portugal, embora na Constituição da República Portuguesa de 1976 existam referências 

de participação pública no qual se refere no artigo 65º, nº 2 e nº 5 que “Incumbe ao Estado 

incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações (…)” assim como 

“garantir a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento 

urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento físico do território” a história 

da participação pública em Portugal pouco fomenta a participação dos cidadãos. 

A existência de mecanismos formais para a participação pública no sistema de gestão 

territorial não é resposta suficiente para garantir uma acção activa da população manifestar 

os seus interesses ou preferências. 

Em populações onde culturalmente apresentam participações fortes, os intervenientes 

acreditam na eficácia das atitudes de participação e na sua capacidade de intervir. Em contra 

partida, a fraca participação por parte dos cidadãos, deve-se a estes acharem-se inabilitados 

para participarem e que as acções a desempenharem serão ineficientes (Lima & Pato, 2006). 

Esta ideia negativa a priori condiciona o processo de acção. 

Em detrimento deste acontecimento, é necessário fomentar na população a relevância da 

partilha de experiências e a importância de intervenção como modo de estar. Assim como 

incentivar o espírito de comunidade e de pertença no espaço, criando identidade e 

enriquecimento do “Capital Social”6. 

Ao encontro deste problema Vasconcelos (2009) argumenta que o sucesso da intervenção 

passa por um processo de aprendizagem colectiva que estimule a cidadania activa e 

responsável, colmatando a formalidade e a hierarquização em que se opera. Esta acção 

prende-se com governância, no qual segundo Aragão (Vasconcelos et al., 2009) é uma nova 

                                                      
6 Capital social é “o agregado dos recursos efectivos ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou 

menos institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo” (Bourdieu, 1985 in Portes, 2000), no qual o 
envolvimento e participação em grupos incidem em consequências positivas de sociabilidade, permitindo maiores 
oportunidades aos indivíduos. Apresentando-se em formas não monetárias, podem ser fontes importantes de poder e 
influência (Portes, 2000), consentindo aos indivíduos reclamar o acesso a recursos. Neste ponto de vista, torna-se um 
recurso em lutas sociais em diferentes campos sociais (Siisiäinen, 2000). 
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resposta para preocupações especiais, particularmente de política local, no qual se espera 

uma maior partilha e responsabilidade das populações. 

A atribuição de responsabilidades à população pode ser feita da transferência de deveres e 

da delegação do poder de decisão, através do “empowerment” das populações. 

O “empowerment” das comunidades é essencial para alcançar objectivos comuns, fortalecer 

as comunidades e criar uma democracia próspera. Esta questão coloca-se uma vez que, 

muitos indivíduos e comunidades se sentem excluídas das decisões que tem efeitos 

profundos nas suas vidas (Government, 2007). 

A A21L deve incentivar as pessoas sobre o que querem fazer e o que acham importante, 

para que sejam elas que procurem ajuda para implementação do seu plano. Esta 

transformação exige a criação de espaços de comunicação e envolvimento das comunidades 

em trabalhos (Lucas et al., 2003). 

A mudança de acção passa pela abordagem iniciada, que deve ser de escuta, de preparação 

das populações, de apoio aos cidadãos locais, permitindo uma responsabilização partilhada. 

O “empowerment” não pode ser sinónimo de participação pública, mas sim, de uma 

verdadeira “transferência de poder” (Prendergrast, 2008) que deve ser acompanhada de 

forma a atingir os objectivos e metas estabelecidas. 

Se existir uma preocupação de aproximar as necessidades reais das populações às decisões 

técnicas, eleva-se o grau de co-responsabilidade (Vasconcelos, 2005) necessário para a 

construção de comunidades sustentáveis a longo prazo. 

A não aplicação de metodologias de aproximação que procurem construir a ligação entre 

população residente, entidades associadas as actividades locais (nomeadamente instituições 

locais e organizações), poder local, serviços e outros actores locais, poderá por em causa a 

clareza de processos de acção. 

Não deve ser esquecido que a participação plena e ampla é um elemento fundamental para 

a implementação bem-sucedida da A21L, não devendo ser considerada como etapa ou 

requisito (CNADS, 2007), mas estar presente ao longo de todo o processo. 
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Público informado e esclarecido pode ajudar à criação de alternativas ajustadas que 

contribuam para a sustentabilidade local.   

2.4 Agenda 21 Local e as Comunidades Sustentáveis 

A tendência de construção de comunidades sustentáveis não é alheia às orientações e 

esforços realizados nos últimos anos, principalmente ao nível da União Europeia. 

A Carta de Aalborg refere que “(…) uma vida sustentável na terra, não pode existir sem 

comunidades locais também elas sustentáveis (…) as cidades desempenham um papel 

essencial no processo evolutivo dos hábitos de vida, da produção, do consumo e das 

estruturas ambientais.” (ESCTC, 1994). Na Conferência de Hannover a ideia é reforçada 

indicando que a participação activa nos processos da Agenda 21 Local, contribuem para a 

construção de comunidades (ESCTC, 2000). 

De facto, tal como referido no Acordo de Bristol (2005) a intervenção de acções seja em 

pequenas cidades, em bairros ou em áreas rurais reclamam a construção de comunidades 

sustentáveis.  

O conceito de comunidades sustentáveis visa integrar os objectivos económicos, ambientais 

e sociais no desenvolvimento, a partir da análise da relação entre os factores económicos e 

os elementos que constituem a comunidade, como a saúde, o meio ambiente, a 

acessibilidade e a educação (CSCD/SFU, 2009). Esta análise conduz a uma bordagem 

participativa e holística com mudanças concretas. 

A necessidade de implementação de acções específicas orientadas para a criação de 

comunidades sustentáveis é uma realidade. No entanto ao analisarmos as características 

que definem as comunidades sustentáveis verificamos que estas se encontram enquadradas 

nos princípios da A21L, podendo estas funcionar como impulsionadoras ou instrumentos 

chaves a fim da construção destas comunidades. As autoridades locais em conjunto com 

parceiros e as populações devem desenvolver uma visão e valores em prol desse objectivo.  

A Figura 2.2 indica as componentes que devem estar presentes na construção das 

comunidades sustentáveis. 
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Figura 2. 2 Componentes das Comunidades Sustentáveis (Fonte. Adaptado ODPM, 2005) 

Esta ideia recai de que as populações conhecem melhor o que precisa de ser feito para a 

promoção da sustentabilidade nas suas áreas, mas que necessitam de ajuda para agirem e 

assim o poderem fazer (CLG, 2008 (a)). 

A A21L permite a criação de um canal de comunicação que promova a acção e a 

responsabilização, atendendo às diversas necessidades inerentes dos residentes actuais e 

futuros, permitindo um uso mais eficaz dos recursos naturais, uma promoção da inclusão 

social e um fortalecimento na prosperidade económica (ODPM, 2004). 

2.5 Conceito de Bairro: mais que um espaço territorial 

O conceito de bairro é variável consoante abrangência da ciência, não existindo uma 

definição exacta. De acordo com o conceito em ordenamento do território este é um 

elemento de carácter espacial, de interacção social e características sociais comuns, no qual 

não existe consenso na dimensão espacial (Gonçalves, 1988). Limitando o conceito, este 

pode ser entendido como área delimitada dentro dos limites físicos onde as pessoas 

identificam as suas casas e organizam as suas vidas privadas (Power, 2004) no qual uma 

comunidade é gerada em torno de um centro urbano (SEU, 2001). No entanto se incluirmos 

o conceito a outras ciências, como à sociologia é um espaço de utilização onde se moldam 

relações (Gonçalves, 1988). 
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Assim sendo, designa-se como uma área urbana, como uma comunidade a que se reconhece 

identidade própria (Fernandes, 2010), como é o caso do Bairro Alto ou de Alfama em Lisboa. 

Esta abrangência de conceito introduz a terminologia de comunidade. Esta é muitas vezes 

usada em conjunto com a noção de bairro, sendo definida como grupo social que reside 

numa localidade específica e que partilha alguns recursos comuns e valores comuns, não 

sendo dissociado das propriedades físicas do meio em questão (Berk, 2005). As comunidades 

existem onde há interacção e influência mútua, objectivos partilhados que reforçam o 

sentido de pertença (Gilchrist, 2004). 

Deste modo o conceito vai para além do contexto de ordenamento administrativo do país 

onde a expressão é aplicada unicamente a bairro fiscal. 

Neste contexto surge um amplo espectro de ideias associadas ao “bairro” no sentido de 

colectividade da população, que sofre modificações ao longo do tempo, tornando-o mais 

complexo e expandido (Teixeira & Machado, 1986), surgindo assim uma aproximação ao 

conceito de “unidades de vizinhança”. 

Este conceito inicialmente defendido por Clarence Perry (Fernandes, 2010) considera as 

unidades de vizinhança como um núcleo, "colocar dentro duma distância no qual se possa 

percorrer a pé todas as facilidades necessárias ao lar e à escola e manter fora dessa área de 

pedestres as artérias de tráfego pesado que conduzem pessoas ou mercadorias que nada 

têm a ver com a vizinhança". Power (2004) aproxima o conceito fazendo uma analogia a uma 

cebola. Esta apresenta um núcleo interno firme constituído por residências, no qual a volta 

do núcleo existe um ambiente comercial e institucional e nas camadas periféricas bairros 

adjacentes e a área urbana onde existem prestação de serviços mais abrangentes. 

Alguns autores argumentam que estes devem ter parâmetros de dimensionamento básico, 

nomeadamente no número de famílias constituintes e o tempo que se demora a percorrer 

do centro até às artérias principais, para poderem ser aplicados uma gestão mais eficiente. 

No caso do Reino Unido - Management Neighbourhood (conceito apresentado no capitulo 

seguinte), o dimensionamento do espaço é essencial para uma gestão eficiente, uma vez que 

áreas com elevada densidade populacional tornam-se mais difícil de gerir (CLG, 2008 (b)). 

Alguns autores como Brown (2002) consideram que a área óptima deve estar entre 2000 e 

5000 famílias, enquanto Power (2004) sugere entre 1000 e 4000 famílias. 



21 
 

Na presente dissertação considera-se que Bairro é uma área delimitada fisicamente por 

barreiras naturais ou artificiais, dentro de uma área urbana que apresenta características 

muito próprias e que não se encontram dissociadas da influência ambiental do meio 

circundante, nem do carácter social ou psicológico da comunidade inserida. A definição vai 

ao encontro da estabelecida por Lupton & Power (2004), no qual consideram um modelo 

dinâmico, variável ao longo do tempo conforme o contexto social e factores ambientais que 

a periferia pode condicionar. 

Para apresentação de uma gestão mais eficiente deve ser analisado caso a caso, não 

devendo existir rigidez nos parâmetros. No entanto considera-se que tendo em conta as 

experiências de implementação de acções locais, deve existir um condicionamento do 

número máximo de pessoas abrangidas, devendo esse número variar entre as 1000 e 1500 

famílias. Há que ter também em atenção a densidade populacional, uma vez que áreas com 

baixa densidade populacional condicionam a aplicação do instrumento e das actividades. É 

considerado como situação óptima áreas que permitam ser percorridas a pé, devendo estas 

variar entre 400m a 800m, no entanto não se considera que este deva ser um parâmetro 

limitante. 
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Capitulo 3. CASOS DE ESTUDO 

3.1 Introdução 

Os espaços urbanos tal e qual como os conhecemos hoje são zonas amplamente alteradas 

resultantes de mudanças radicais de instrumentos de gestão e ordenamento que coadunam 

entre o passado e o futuro. Zonas dinâmicas que necessitam de um olhar atento e por vezes 

localizado, no qual a compreensão dos espaços passa pela assimilação dos anseios das 

comunidades, realidade que só é possível atingir com a proximidade e o diálogo.  

A aplicação da A21L pode ser feita a diferentes escalas. Como Sullivan (2002) afirma a 

governação em pequena escala é associada à participação e receptividade, enquanto uma 

governação em grande escala encontra-se relacionada com a eficiência da equidade.  

A aplicação a escalas grandes implica a envolvência de maior número de actores, dispersão 

temática e abrangência de problemas, enquanto escalas menores, como a de bairro, 

permitem respostas direccionadas, reduzido o número de actores diferentes a 

intervencionar e maior facilidade de integração das populações nos problemas. Esta ideia de 

integração vai ao encontro do que Magalhães & Moral (2008) afirmam sobre a participação 

dos cidadãos na política local ser relativamente superior aquela que é sentida a outros níveis 

territoriais. 

A manifestação de acções inicia-se quando as pessoas tomam consciência do impacte que a 

sua contribuição participativa tem no desenvolvimento das comunidades e na melhoria da 

sua qualidade de vida, assim, procurando contribuir de uma forma mais tangível no 

melhoramento local e na gestão dos espaços (SSEFRA, 2005). 

Alguns autores, como Sullivan (2002) defendem que por vezes os regimes de 

descentralização, no qual as autoridades locais têm poder de acção, são uma forma de 

apoiar uma abordagem ascendente, baseada nos interesses locais, e incluir a governação 

local. 
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Na presente dissertação o conceito de Gestor de Bairro tem como objectivo cortar com a 

tradicional hierarquia, reduzindo a camada burocrática e apresentando uma maior 

transversalidade que procure abranger o eixo horizontal como vertical. 

É neste contexto que surge a proposta de Gestor de Bairro como importante alavanca para 

fomentar o diálogo e estabelecer elos de ligação entre a sociedade civil, nomeadamente 

entre os “viventes” do bairro e as autoridades locais, permitindo a criação de parcerias de 

forma a ancorar planos de desenvolvimento sustentável. 

O presente capítulo procura apresentar algumas práticas Europeias neste âmbito, assim 

como trabalhos que tenham sido executados em Portugal, de forma a proporcionar uma 

aprendizagem conjunta, contribuindo para uma proposta de gestão local ao nível do bairro. 

As boas práticas mencionadas procuram ilustrar o trabalho conjunto entre a população 

activa e diferentes entidades.  

Nem todos os exemplos apresentados são abrangidos pela A21L, no entanto devido ao seu 

carácter social e ambiental achou-se relevante inclui-los na dissertação.  

É importante referir que os projectos para além de incluírem a ideia de gestão procuram 

incorporação as comunidades nas decisões de modo continuado, permitindo desta forma 

melhorar os espaços onde estas habitam e torna-las capazes de responderem em parte aos 

problemas. 

3.2 Boas práticas no contexto internacional 

As experiências internacionais que o presente Capitulo foca, assentam tendo como objectivo 

principal a componente social, sobretudo fazer frente à problemática da exclusão social.  

O problema que dá origem ao conceito é contemporâneo e tal como Estivill da Organização 

Internacional do Trabalho (2003) alerta “(…) a exclusão social é simultaneamente um 

fenómeno do passado e do presente e, se não for solucionado, pertencerá também ao 

futuro”. 

Deste modo há que entender que a exclusão social é efectivamente a antítese entre aqueles 

que mobilizam os seus recursos para a participação social e aqueles que devido à falta de 

recursos não a realizam, havendo desta forma uma desarticulação entre partes da sociedade 
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(CIES & CESO, 1998). Ao nível da exclusão existem fenómenos diferenciados que se reforçam 

mutuamente, tais como o desemprego, a marginalidade, a discriminação e a pobreza 

(Rodrigues et al., 1999) dando origem a uma espiral em declínio, uma vez que o desemprego 

gera pobreza e impede o acesso a bens e serviços. 

Embora a presente dissertação não tenha como base a aplicação de gestor de bairro 

unicamente a bairros carenciados, achou-se por bem a contextualização do termo, de forma 

a ser integrado na visão de sustentabilidade como componente social. 

3.2.1 Neighbourhood Management |Reino Unido 

O aumento da propensão de povos pobres se concentrarem nos mesmos lugares devido à 

falta de recursos torna as comunidades mais vulneráveis fomentando uma desarticulação 

social. 

Devido a esta realidade o Reino Unido deu início a uma nova política de desenvolvimento 

integrada e sustentável através das Unidades de Exclusão Social (Social Exclusion Unit`s - 

SEU), apresentando uma abordagem holística de coordenação horizontal e vertical das 

actividades (Atkinson & Lejeune, 2001). Esta política deu origem à publicação da Estratégia 

Nacional para a Requalificação de Bairros (Nacional Strategy for Neighbourhood Renewal - 

NSNR), apoiada em 18 “policy action teams” (PAT).  

As PAT são compostas por representantes de uma secção transversal dos departamentos 

governamentais, que incidem sobre problemas direccionados, tendo como objectivo 

complementar o quadro das reformas das políticas locais e o Livro Branco Rural e Urbano 

(SEU, 2001) e deste modo criar uma estratégia global, inovadora e rápida (SEU & CMPS, 

2002). 

Segundo o relatório publicado em Setembro de 1998 pelo Governo, a resolução dos 

problemas existentes em bairros carenciados era mais susceptível de resolução com a 

introdução de alguém no bairro ao qual os moradores se pudessem dirigir (PAT, 2000). Esta 

abordagem criou como veiculo chave ao nivel local, a introdução da Gestão de Bairro 

(Benington, 2006). 

Em 2001 foi criado o programa Neighbourhood Management Pathfinder de forma a testar a 

metodologia proposta pelas SEU. Foram abrangidas pelo programa 35 áreas, que foram 
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distribuídas em duas fases. Numa primeira fase em 20 áreas por um período de sete anos, e 

numa segunda fase em 15 áreas num período de três anos (CLG, 2008 (b)), sendo as 

iniciativas suportadas principalmente pelo New Deal for Communities (NDC) e pelo Single 

Regeneration Budget (SRB) (fundos já existentes). 

Com a Estratégia Nacional para a Requalificação de Bairros, o Governo cria as Unidades de 

Requalificação de Bairros (Neighbourhood Renewal Unit – NRU) com o intuito de coordenar 

as acções e certificar que o Governo cumpre os seus compromissos.  

 A NM é parte integrante da Estratégia Nacional para a Renovação de Bairros que procura 

diminuir a criminalidade e o desemprego, melhorar a educação, a saúde, a habitação e o 

meio físico, tendo um elevado suporte das Parcerias para a Estratégia Local (Local Strategic 

Partnership (LSP)). O LSP desempenha um papel preponderante na nomeação, fiscalização e 

habilitação dos Neighbourhood Manager, sendo o principal meio de influência sobre os 

prestadores de serviços (PAT, 2000), permitindo desta forma que diferentes iniciativas e 

serviços de apoio não se venham a contradizer. Estes são a chave para o desenvolvimento e 

implementação de estratégias locais, tendo como tarefa identificar os problemas, propor 

ideias e implementar acções acordadas (SEU, 2001), para além de se encarregar da 

atribuição do Neighbourhood Renewal Fund (NRF). 

O número de bairros abrangidos tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, 

especialmente a partir de 2006, devido à introdução de um novo fundo, Neighbourhood 

Element Funding (NEF). 

Deduz-se que actualmente National Neighbourhood Management Network (NNMN) tenha 

mais de 230 Neighbourhood Management Partnership como membros, implicando um 

número de pessoas abrangidas pelos NM superior a quatro milhões, 8% da população de 

Inglaterra (CLG, 2008(c)). 

Parte da resposta padece de programas nacionais. No entanto é essencial a acção local, 

encorajando as comunidades a assumirem a liderança (SEU, 2001). 

Em resumo a Figura 3.1 esquematiza a relação entre o nível nacional e o nível de bairro. 
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Compromisso do Governo 
 - Financiar os serviços públicos; 
 - Estabelecer metas para os bairros 
desfavorecidos; 
 - Estabelecer novas políticas para combater o 
desemprego, crime, e melhorar a educação e a 
habitabilidade no meio físico; 
  - Encorajar os prestadores de serviço local de 
trabalhar em conjunto com os moradores,  
com o sector privado, voluntários e com o 
sector organizacional da comunidade na 
estratégia de parcerias locais. 

Unidades de Requalificação de Bairros 
(Neighbourhood Renewal Unit – NRU) 
- Garantir que os compromissos estabelecidos 
pelos departamentos do governo central; 
- Supervisionar o desenvolvimento da 
Estratégia de Renovação dos Bairros ao nível 
local 
- Administrar o NRF 
- Monitorizar e adaptar a estratégia nacional 
- Operar um sistema de gestão  
 

Equipas de Requalificação de Bairros nos Escritórios do Governo 
- Fornecer feedback sobre o que está acontecendo no local; 
 - Fornecer suporte no dia-a-dia para a Estratégia de Parcerias Locais (LSP´s); 
 - Certificar que as organizações do sector público estão totalmente articuladas com a LSP e que a população residente 
desempenha um papel importante na formulação da estratégia. 

Estratégia de Parcerias Locais (Local Strategic Partnership - LSP´s) 
 - Identificar as prioridades dos bairros; 
 - Desenvolver um plano acordado com a população, incluindo metas, para transformar o bairro, (o que pode incluir a 
mudança do modo de funcionamento dos serviços existentes, a introdução de novos serviços e tentativa de Gestão 
do Bairro) 
-   Grupo dirige a gestão do bairro 

Acção no Bairro 
- Gestão do Bairro devolve o poder e a responsabilidade de um gestor de bairro ou organização. Isto pode incluir a 
execução de serviços locais, delegando orçamentos, fazer acordos ao nível de serviços com prestadores de serviços e 
colocar pressão aos níveis de governo para mudar o modo como os serviços trabalham; 
- Envolver a população residente a desenvolver um plano local para o bairro através de consulta e representação no 
LSP 
-  Acção Local para o cumprimento da Estratégia de Renovação de Bairros para combater problemas como o 
desemprego, o crime, as baixas qualificações, melhorar a saúde, habitação e ambiente físico 

Apoiadas pela unidade 

interdepartamental – Unidade 

Coordenação Regional (RCU) 

Orientadas pelo 

Departamento do 

Ambiente, Transporte 

As acções levadas a cabo pelo Unidade de 
Requalificação de Bairros são reportadas ao 
Ministro da Administração Local, 
Requalificação e das Regiões, e o trabalho será 
supervisionado por um grupo 
interdepartamental de ministros presidido pelo 
Vice-Primeiro-Ministro, que trabalhará de 
forma estreita com um Grupo de Coordenação 
de Secretarias Permanente. 

Membros: 
- Moradores e grupos da comunidade;  
- Organizações voluntárias;  
- Comunidades religiosas;  
- Sector privado e as organizações 
empresariais;  
- Vereadores locais;  
- Várias organizações do sector público. 

SCS (Estratégia 

Comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema da relação entre o nível nacional ao nível de bairro. 
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O Governo Local deverá ser o principal órgão de transmissão entre as necessidades e 

aspirações da comunidade (Grace, 2006) permitindo desta forma a implementação de 

acções que procurem a melhoria contínua, sensibilizando os serviços locais das necessidades 

locais. 

A NM assenta numa complexa mistura de políticas que inclui a descentralização de serviços, 

o reforço da responsabilidade dos prestadores de serviços às comunidades locais e a 

descentralização no processo orçamental e de decisão. 

 Segundo Jonh Benington (2006) associado aos objectivos principais existem inter-objectivos, 

que procuram: aprofundar a democracia participativa; melhorar a capacidade de resposta e 

a relação custo-beneficio dos serviços públicos para as comunidades locais; e desenvolver o 

capital social e a coesão social, de forma a destacar o valor colectivo e as conexões 

organizacionais. 

A abordagem dos problemas é ajustada consoante os locais (PAT, 2000), existindo duas 

abordagens de aproximação possíveis: service-led ou top-down (onde um número crescente 

de autoridades locais são introduzidos na área de forma a coordenar e juntar os serviços ao 

nível local); e a community-led ou bottom-up (no qual as comunidades são envolvidas a 

desenvolver organizações de serviços combinando-os com a prestação de serviços locais) 

(Taylor, 2000). 

A gestão é coordenada pelo Neighbourhood Manager que tem como compromisso 

estabelecer ligação entre os diferentes actores locais de forma clara e transparente (Power, 

2001), permitindo ao bairro desenvolver iniciativas locais integradoras. Este coordena uma 

equipa constituida por três a dez elementos (PAT, 2000) sedeada no bairro onde trabalha.   

A estratégia criada ao nível local é desenvolvida tendo em conta as comunidades, 

averiguando as necessidades e prioridades do bairro de forma a estabelecer um plano de 

acção, passível de monitorizar e avaliar o progresso de aprendizagem (Taylor, 2000). 

Segundo o Neighbourhood management Pathfinders: final evaluation report (2008 (b)) as 

equipas de NM podem ser organizadas de quatro formas diferentes: 

• Single programme – atribuição de uma equipa a bairros específicos, que é 

supervisionada, apoiada e coordenada por uma equipa central;  
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• Single neighbourhood – atribuição de gestor de bairro e uma equipa pequena que o 

apoia;  

• Associated neighbourhood management – cada iniciativa é composta por uma 

equipa, que funciona como uma autoridade, que se interliga formalmente ou 

informalmente, não existindo uma equipa central que os coordene ou os conduza;  

• The one team multi-neighbourhood iniciative – atribuição do mesmo Gestor e equipa 

a vários bairros diferentes, que puderam não estar ligados geograficamente. 

No Reino Unido actualmente: 41% dos casos estudados de NM aplicam a organização de 

Single programme; 21% a organização por Single neighbourhood; 21% a organização é 

Associated neighbourhood management; e 14% por The one team multi-neighbourhood 

iniciative (CLG,2008(c)). 

A forma como os NM interagem com a comunidade local, influenciam os serviços 

e/prestadores de serviços. Pode ser realizado: uma abordagem mista que se preocupa com a 

distribuição dos serviços entre as comunidades e prestadores de serviços, (depende da 

integração dos projectos e da capacidade da comunidade); uma abordagem direccionada na 

eficácia dos serviços públicos às necessidades locais; uma delegação total dos serviços aos 

prestadores de serviços do bairro: ou uma abordagem que capacite a comunidade, 

proporcionando-lhe competências de identificação de problemas. 

É de se referir que o NM, para além de incentivar a participação da comunidade e de 

promover parcerias e ideias, em todas as abordagens é responsável pelo bairro no seu global 

(Bennett, 2004) tanto na componente ambiental, como na componente social, assim como 

na melhoria da economia local. 

O NM permite uma distribuição mais equitativa dos recursos assim como a longo prazo, 

através de parcerias estabelecidas com prestadores de serviços, gerar recursos locais e desta 

forma gerar fundos que possam manter o programa (Bergin & Power, 1999). 

O financiamento do NM é alocado para a cobertura de despesas com o pessoal e não para o 

financiamento de projectos ou intervenções (Power, 2004). O financiamento dos projectos 

deve ser repartido entre fundos disponibilizados (cerca de 75%), e pelos prestadores de 

serviços locais (restantes 25%) (PAT, 2000). 
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Os recursos podem ser obtidos por fundos que servem como alavanca (Single Regeneration 

Budget (SRB)), ou fundos complementares como NRF, NEF ou Community Empowerment 

Fund (CEF) (CLG, 2007), por Top-slicing no qual as verbas podem provir de transferências 

voluntárias, financiamentos privados dirigidos a determinados projectos específicos, ou de 

fundações comunitárias locais que podem combinar um financiamento público-privado 

(Taylor, 2000) 

Durante o período de 2002/03 a 2008/09 o RNF disponibilizou para Neighbourhood 

Management Pathfinders cerca de 500 mil libras por ano e para o período referente a 

2005/06 a 2011/12 cerca de 350 mil libras por ano,7 traduzindo-se num investimento de 45 

mil milhões de libras. 

Em termos de custos da NM é difícil estabelecer um valor exacto, variando muito de local 

para local, das necessidades na comunidade, das iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, 

das escalas espaciais, das diferentes abordagens operacionais e dos objectivos inerentes a 

cada gestão.  

Em 2005/2006 a média do custo unitário da implementação NM per capita da população 

rondava as 63 libras com projectos e 23 libras sem projectos associados. Das organizações de 

NM que apresenta em norma custos associados mais elevados são Single neighbourhood 

rondando valores médios de 58 libras (CLG, 2008 (b)). 

A monitorização do desempenho da gestão é realizada pelo BEST VALUE (PAT, 2000) no qual 

as autarquias locais são avaliadas segundo indicadores nacionais e indicadores locais 

específicos8.Este recurso permite desenvolver planos de desempenho e melhorar os 

esforços tanto ao nível de iniciativas locais como de estratégias nacionais. 

 

 

                                                      
7
Informação disponível: http://www.sqw.co.uk/nme/about.htm 

8
 Informação disponível: http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=5183823 



31 
 

Neighbourhood Management | Lewisham  

Lewisham é um borough9 no Sudeste de Londres com cerca de 250 mil habitantes, composto 

por cinco áreas geográficas destintas: Downham, Evelyn, Bellingham, Heathside e Lethbridge 

e Honor Oak.  

Em Novembro de 2002 o borough de Lewisham foi incluído no Neighbourhood Management 

Pathfinder, pelo financiamento do NRF. 

Cada área constituinte de Lewisham possui um Neighbourhood Manager responsável por 

um “painel de bairro” constituído por moradores e prestadores de serviços locais. Cada um 

apresenta um programa de gestão com base no definido na Direcção de Serviços da 

Comunidade em Conselho (CLG. (2008(c)). 

As actividades que se desenvolvem nas diferentes áreas estão intimamente ligadas às 

necessidades e prioridades identificadas em cada bairro. Mesmo a forma como as mesmas 

são identificados, diferem de bairro para bairro. Por exemplo, em Bellingham, a identificação 

das áreas com prioridade de intervenção é realizada através de entrevistas a residentes 

locais, de sessões de participação e do painel de NM, enquanto em Downham, a 

identificação é realizada em fóruns de participação e pelo Neighbourhood Manager que 

sugere acções de melhoria. 

Em termos de áreas de envolvimento, estas incluem acções com pessoas mais idosas, com 

os mais jovens, questões de fundo ambiental, saúde, emprego, formação e habilitação.  

A título de exemplo de acções desenvolvidas (Luanaigh, 2008): 

- Em Heathside e Lethbridge o Neighbourhood Manager teve um papel preponderante na 

continuidade do fórum de jovens existentes no bairro, assim como na manutenção dos 

postos de trabalho do pessoal que trabalhava no fórum, através de negociações e pressões 

aos serviços responsáveis pelo fórum, que tinham intenções de o fechar. 

- Em Evelyn foi organizado pelo NM a iniciativa ‘Environmental Big Breakfasts’. Esta consistiu 

em uma vez por mês a comunidade e as autoridades locais se reunissem no centro 

paroquiano da comunidade de Deptford e discutissem sobre problemas da área 

                                                      
9
 Borough corresponde em alguns países a uma divisão administrativa.  
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identificando áreas concretas que necessitassem de acção, devido à existência de graffitis ou 

deposição de resíduos.  

 Após algumas reuniões, em Outubro de 2007 realizou-se “morning of action”, no qual 

mobilizou os cidadãos da área e autoridades a trabalharem em conjunto na limpeza das 

áreas que tinham sido consideradas prioritárias. 

- Em Bellingham foi criado a “Bellingham community Newsletter” que procura envolver a 

comunidade local e criar uma empresa social que divulgue as acções e serviços existentes na 

área. 

Para que exista sucesso na execução e elaboração das acções é necessário que exista o 

envolvimento dos cidadãos, prestadores de serviços ao serviço da comunidade, e uma boa 

gestão dos recursos. 

Um dos problemas que tem existido no borough de Lewisham é a instabilidade dos gestores, 

resultado que se traduz devido aos baixos salários que dificultam atracção de candidatos 

com capacidades certas para os cargos e do sentimento de isolamento que por vezes estes 

possam sentir. 

Outro problema é a grande abrangência geográfica sentida em algumas áreas que dificulta 

ainda mais o envolvimento dos residentes. 

Em termos orçamentais do NRF foi disponibilizado para aplicação no período de 2001 e 2008 

cerca de 14,6 milhões de libras. 

3.2.2 Quartiersmanagement | Alemanha 

As evoluções económicas e sociais têm conduzido as cidades a problemas funcionais e 

sociais complexos que se sobrepõem, perpetuando por vezes o negativismo. O declínio da 

manufactura e a flexibilidade da produção desde a década de 80 tem criado um aumento de 

perdas de emprego de baixa qualificação (Franke & Löhr, 2001) preconizando num aumento 

de problemas e necessidades de bairros carenciados. 

Em 1999 foi criado pelos Estados Federais (Länder) e pelo Governo Nacional da Alemanha o 

programa “Districts with special development needs – the Socially Integrative City”. Este 

programa, de integração das populações e instituições no processo de planeamento, 
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renovação, reabilitação, regeneração e revitalização urbana (Franke, 2003), promove 

orientações para o futuro desenvolvimento urbano, tendo em conta as necessidades dos 

boroughs10. Este programa assente nos princípios da subsidiariedade permite a continuidade 

das iniciativas após a sua conclusão (QuartiersmanagementBerlin, s.d), no qual a gestão de 

bairro (Quartiersmanagement - Qm) é parte integrante da implementação deste no 

programa. 

A gestão é realizada por uma equipa, que a partir de descritores e do conhecimento dos 

pontos fortes e fracos do bairro, formula objectivos que contribuam para a melhoria do 

bairro, activando a capacidade dos moradores de se moldarem e serem responsáveis a longo 

prazo pela vida na comunidade. O objectivo do projecto é progressivamente as estruturas 

externas serem retiradas e substituídas por estruturas auto-organizadas por moradores 

locais (Beer et al, s.d). 

A equipa de Qm surge como uma abordagem estratégica para a promoção sistemática de 

auto-suficiência, criação de estruturas e integração de políticas, permitindo uma visão 

holística, incorporando entidades, como centros comunitários (que têm sido activos ao nível 

local) e escolas (que se encontram bem familiarizado com os problemas e as preocupações 

existente dos moradores através de seus alunos). 

É um apelo por uma política de coesão activa, que embora tenha em conta a escassez de 

recursos, procura usando a imaginação, integrar novas ideias juntamente com todos os 

actores envolvidos. 

Efectivamente a Qm é um processo complexo, que conjuga os diferentes níveis de 

governação (Figura 3.2), nas direcções, abordagens, métodos e estratégias de acções, que só 

são possíveis com um esforço conjunto dos destintos sectores (Franke, 2003). 

 

 

 

 

                                                      
10

 Tendo em conta o contexto considerou-se como bairro ou zonas da cidade. 
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Figura 3.2Gestão de Bairro: tarefas por secção e organização (Fonte: Adaptado de Franke & Grimm 2002 in 

Franke, 2003) 
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Quartiersmanagement | Berlim - Boxhagener Platz 

A cidade de Berlim é a capital da Alemanha e um dos 16 estados federais (Länder) que 

constituem o país. É uma das cidades mais populosas da união europeia com cerca de            

3 431 700 habitantes num território com 891 82 km2. No caso de Berlim, Bremen e 

Hamburgo o seu poder executivo estatal é denominado Senado (Senat).  

O Senado de Berlim em 1999 classificou 15 áreas como “áreas com necessidades especiais de 

desenvolvimento” no qual aplicou o programa Socially Integrative City (Die Soziale Stadt - 

DSS) intervindo nos locais através de equipas Quartiersmanagement. Em 2001 foram 

incluídas ao programa mais duas áreas, perfazendo um total de 17 áreas de intervenção. O 

dimensionamento das áreas não é uniforme, variando o número de residentes entre 4 mil e 

26 mil pessoas (Güntner, et al., 2003). 

Cada área de actuação possui uma equipa de gestão local e um escritório local 

(Quartiersmanagement-Gebiete) como abordagem padrão para a realização dos objectivos 

do programa (Franke & Löhr, 2001). Os gabinetes locais podem ser adquiridos por cedência 

de espaço por parte das empresas imobiliárias ou através de um custo simbólico (para a 

manutenção e equipamentos) (QuartiersmanagementBerlin, s.d). 

No ano de 2005, em consonância com a filosofia do programa, 3 das 17 áreas de Berlim 

abrangidas pelo Qm, transitaram da gestão intensiva regulada pelo Departamento do 

Senado, para a auto-gestão e organização por parte dos moradores.  

Boxhagener Platz é um bairro inserido em Friedrichshain, pertencente á região de Berlim, 

que tem cerca de 19 359 habitantes, apresentando uma taxa de desemprego, desocupação e 

negligência de espaços bastante elevada, o que se torna os grandes desafios do local. 

Como forma de compreender quais as externalidades e condicionantes internas do bairro, 

foi realizado pela equipa de gestão, uma análise SWOT. Esta teve a cooperação da 

administração local, dos moradores, dos proprietários, artesões e outros actores, através da 

realização de fóruns públicos e de inquéritos (Güntner, et al., 2003), servindo de ponto de 

partida para a elaboração do plano de acção. Este plano posteriormente foi acordado pela 

administração da zona de Friedrichshain-Kreuzberg e pela assembleia de representantes.  
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A Tabela 3.1 ilustra os pontos de encontro existentes para discussão ao longo de todo o 

processo de decisão/proposta e implementação de acções. 

Tabelas 3.1 Reuniões existentes ao longo de toda a implementação das acções  

 Reunião Trabalhos 

Gabinete Local (equipa)  Informação, aconselhamento e organização 

Pequena comissão de direcção 
(equipa) 

Semanalmente,(se necessário, 
ainda mais frequentemente), 
bi-semanalmente ou 
mensalmente 

Decisão sobre o planeamento, o apoio 
financeiro para projectos, preparação de 
decisões e desenvolvimento estratégico 

Grande comissão: equipa, 
patrocinadores, gabinete do 
presidente e representantes dos 
departamentos da zona da cidade, 
ministro do desenvolvimento urbano e 
outros possíveis externos. 

Mensalmente ou bi-
mensalmente 

Principais decisões e estratégicas  
 

Fórum público aberto a todos os 
interessados, habitantes, usuários do 
bairro, políticos locais, instituições… 

Mensalmente ou 
trimestralmente (adição de 
reuniões caso necessário) 

Informação, aconselhamento, e se possível 
decisões 

(Fonte: adaptado de QuartiersmanagementBerlin, s.d) 

Partindo do plano de acção delineado, a estratégia de desenvolvimento para a área de 

gestão de Boxhagener Platz passa: pela divulgação de informação; pela participação; criação 

e preservação de espaços verdes; criação de locais de cultura; e expansão económica.  

Um dos grandes problemas de Boxhagener Platz, considerado pela equipa de gestão e pelos 

moradores, eram as áreas abandonadas que representavam cerca de 20% da área do bairro. 

Face a este flagelo deu-se início a um projecto de recuperação dos espaços, através de 

intervenção artística apoiada pelo Departamento do Senado de Desenvolvimento Urbano. O 

conceito surgiu como “Arte e Cultura em Lojas Vagas” por concurso público, que permitiu 

lojas vagas poderem ser de novo alugadas, revitalizando o bairro e tornando-o mais atraente 

(Güntner, et al., 2003).  

As acções que se destinam à sensibilização, realização de pequenos projectos, como a 

organização de feiras de rua, publicidade de projectos individuais, compra de algum 

equipamento de recreio, melhoramento de espaços públicos, workshops, debates públicos e 

projectos artísticos (Hinte, 1998 in Franke & Löhr, 2001) são realizadas por meio de um 

Fundo de Contingência ou Fundo de Acção. Este fundo rondava em 2003 os 15 mil euros 

anuais para a promoção e o incentivo de moradores mais activos (Franke, 2003). 
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Para além deste fundo, existe o Fundo de Bairro de 500 mil euros (em 2003), no qual um júri 

composto por habitantes do bairro por votação aplica o dinheiro em projectos e acções no 

bairro. Este conselho é formado por 15 a 30 pessoas, estando o número dependente do 

número de habitantes (por cada 1000 residentes é atribuindo um membro ao conselho) 

(Güntner, et al., 2003). 

A aplicação do dinheiro destina-se a parar uma espiral, actuando em áreas como a educação, 

emprego e integração, trazendo para a discussão todos os actores locais relevantes, 

contribuindo deste modo para a estabilidade do bairro. 

Em uma base mensal regular, o Departamento do Senado de Desenvolvimento Urbano 

realiza uma reunião de todos os gestores, coordenadores de gabinete das zonas da cidade, e 

parceiros de cooperação da administração da cidade. Estas reuniões de direcção regulares 

são um fórum que permite a troca de experiências e a discussão de estratégias. Encontros de 

um conselho de acompanhamento são realizados cerca de duas a três vezes por ano no qual 

reúne os diferentes Departamentos dos Senados envolvidos.  

No programa desenvolvido DSS em Berlim durante o período de 1999 e 2002 o investimento 

rondou os 75 mil milhões de euros, dos quais 13,2 mil milhões provieram do Estado Federal, 

39,5 mil milhões de Berlim e 22,3 mil milhões do co-financiamento da União Europeias 

proveniente do FEDER (Güntner, et al., 2003). 

A monitorização do programa é realizada em intervalos de dois anos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Senado, como o objectivo de realizar uma reorganização 

estratégica. A monitorização é assente em métodos quantitativos de análise de dados, da 

análise de clusters, permitindo identificar áreas com tendência similar, podendo os dados 

serem utilizados para recomendações concretas, assim como para identificação de novas 

áreas de gestão de bairro. 

Em resumo a Figura 3.3 esquematiza a relação existente entre os diferentes órgãos se a 

equipa de gestão do Bairro. 
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Figura 3.3 Comissões existentes no procedimento da gestão do Bairro ao nível do Estado Federal de Berlim e 

ao nível de zonas da cidade. (Fonte: adaptado de QuartiersmanagementBerlin, s.d) 
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3.2.3 Régie de Quartier |França 

Nos finais dos anos 70 na cidade de Roubaix os cidadãos de l´Alma Gare reuniram-se numa 

acção popular contra a demolição do bairro (Draperi & Frémeaux, 2006). Esta acção 

mobilizou os actores locais a se unirem e a reconstruírem o bairro destruído. É a partir desta 

primeira intervenção que surge a criação do conceito Régie de Quartier (RQ). 

Este reflecte uma abordagem humanista, de colectividade local e de integração global que 

procurava enraizar uma lógica democrática e desta forma implementar uma economia de 

solidariedade. 

Esta nova economia não aspira a criação de riqueza numa óptica comercial ou administrativa 

mas numa óptica social (CERISES, 2006), no qual as populações se organizam com a 

finalidade de gerar recursos, de forma a obterem acesso a bens e serviços (Grosso & Gomes, 

2003), actuando sobre o princípio da redistribuição de recursos, no mercado de concorrência 

livre e no princípio da reciprocidade, conduzindo à manutenção do laço social (Laville, 2009). 

Esta pode corresponder a uma economia que opere e actue sobre as diferentes fases do 

ciclo económico (Razeto, 1997). 

Com esta nova necessidade de intervenção e contributo social, o número de RQ aumentou, 

criando a necessidade de uma entidade licenciadora, o Comité National de Liaison de Régies 

de Quartier (CNLRQ). É esta entidade que atribui o título Régie de Quartier®, que ajuda os 

bairros na elaboração e execução dos projectos, mediante qualificação e formação dos 

actores, assim como, promove a ligação entre RQ (CERISES, 2006). 

O processo de licenciamento passa pela apresentação de propostas de actividades pelos 

preponentes do projecto (actores locais como cidadãos, autoridades locais, proprietários e 

arrendatários e comerciantes local). O projecto é avaliado por uma equipa de peritos que 

posteriormente emitirá um relatório para o órgão da comissão, que decidirá o adiamento ou 

atribuição do título. Após atribuição do título, o processo só é concluído se o bairro se 

comprometer a seguir a norma de conduta estabelecida pelos dois textos fundadores11“ La 

Charte des Régie de Quartier” (1991) e “Le Manifeste des Régie de Quartier” (1993). 

                                                      
11

Informação disponível em: http://www.regiedequartier.org/ 
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Para além destas funções, CNRLQ tem a missão de representar as RQ ao nível nacional no 

Conseil National de l´Insertion par l´Activité Economique (CNIAE) e no Conseil National de la 

Vie Associative. 

Os RQ são associações sem fins lucrativos12 compostos pela autarquia local, proprietários de 

imóveis e habitantes do bairro, que tem como incumbência técnica manter, embelezar e 

cuidar do bairro, promovendo a integração social e a actividade económica (CNLRQ, s.d.). 

Embora o nome convide que o conceito seja aplicado unicamente a bairros, este funciona 

como rótulo, podendo reagrupar colectividades locais, entidades que gerem a habitação 

social e habitantes do ou dos bairros que compõem o território. Estas intervenientes em 

conjunto trabalham na gestão urbana do espaço social e geográfico no qual assentam as 

suas acções. 

Estes procuram abranger seis dimensões diferentes: a ambiental; a de solidariedade; a 

económica; de democracia participativa; política; e a avaliativa (Theophile, 2003) permitindo 

contribuir na melhorar progressivamente da vida dos residentes e trabalhadores do bairro. 

Estas diferentes dimensões culminam em quatro pontos fundamentais (CNLRQ, 1991): 

1. A construção de um projecto de cidadania activa sobre o território do bairro, 

melhorando as relações humanas, por meio da promoção, da reconstrução ou 

fortalecimento de laços sociais, implementando uma lógica comunitária que 

contribui-a para uma gestão urbana compartilhada, enfatizando a participação 

pública a partir da interacção dos diferentes actores;  

2. Uma economia ao serviço do projecto social;  

3. Uma intervenção territorial e uma economia local baseada na negociação entre 

parceiros económicos, controlando desta forma custos e responsabilizando 

directamente a comunidade das escolhas efectuadas (CNLRQ, 2008). 

4. Um apoio aos habitantes de baixos rendimentos.  

Os RQ como associação admitem a empregabilidade de moradores do bairro que possuem 

baixos rendimentos, permitindo a complementaridade da renda familiar.  

                                                      
12

Association loi de 1901 
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Estão sujeitos aos deveres clássicos, como empregadores, existindo apoio social e 

formalização do contrato de trabalho, assim como formação para os trabalhos a executar. 

Para selar pelos interesses e necessidades dos trabalhadores, existe o Sindicato de 

Trabalhadores de Régie de Quartier. 

A empregabilidade de pessoas do bairro, para além de permitir um rendimento extra, tem 

como principal objectivo reintegrar progressivamente no mundo do trabalho (Bernard, 

2004) pessoas com alguns problemas sociais que de outra forma teriam uma dificuldade 

acrescida. 

Um dos primordiais papéis do RQ é a mediação, revitalizando o diálogo entre os diferentes 

grupos existentes no bairro, por meio da elaboração de projectos de intercâmbio e de 

dinamismo associativo.  

O financiamento inicial das actividades desenvolvidas provém de um empréstimo bancário 

que posteriormente é amortecido pelos subsídios (CERISES, 2006). O financiamento 

continuado provém de ajudas públicas, no qual RQ beneficia de um subsídio de inserção. 

Este subsídio destina-se em grande parte ao acompanhamento e supervisão social das 

pessoas em inserção. 

Para além do fundo de inserção, existem outros financiamentos complementares, para 

acções específicas financiadas pelos diferentes órgãos: Conselho Regional, dos Ministérios, 

do Conselho Geral e Municípios (CLAIE, 2009). 

Em termos de serviços de a proximidade, necessidades colectivas de forma e fortalecer o 

laço social, o financiamento é híbrido, podendo partir de recursos monetários provenientes 

dos usuários, de subsídios, ou acções de voluntariado (CNLRQ, 2008). 

Actualmente existem cerca de 130 RQ que empregam mais de 3500 trabalhadores a tempo 

inteiro (CLAIE, 2009). 

Não existe um modelo único de Régie de Quartier, a associação deve ser moldada às 

características do terreno. Associado a esta ideia, há a noção que a maioria é criada por 

vontade do povo e não programadas inicialmente pelo governo, sendo conhecidas pelo 

círculo de desenvolvimento social que gerem à sua volta, movimento ascendente e de auto-

organização dos cidadãos (Benloulou, 2003). 
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A expansão do conceito gerou a Association Européenne des Régies de Quartier (AERDQ). 

Esta associação apresenta estatuto consultivo de ONG no Conselho da Europa, sendo o 

porta-voz dos bairros na elaboração de decisões. 

No entanto, não há que esquecer que RQ representa uma alquimia complexa entre 

economia de solidariedade, participação pública e desenvolvimento, que só sobrevive caso 

exista uma mobilização social e cívica activa, um financiamento assegurado, apoios por parte 

das autoridades locais e uma interligação forte entre todos os actores, dirigidos esforços no 

mesmo sentido. 

No meio rural ou zonas peri-urbanas embora os princípios estabelecidos no RQ sejam 

aplicados, o nome do conceito é alterado para Régie de Territoire (RT).  

Estas zonas devido às mutações que tem sentido ao longo do tempo ao nível económico, 

demográfico e social, causadas pela fragilidades de emprego apresentam características 

muito próprias, o que levou à formalização de um anexo na carta de RQ em 2004, 

estabelecendo artigos específicos para RT. Estes artigos são referentes as áreas de actuação 

geográfica que em muito diferem dos RQ (CNLRQ, 2009(a)). 

Actualmente procura-se que exista um intercâmbio de conhecimentos entre as duas áreas, 

indagando que áreas rurais e urbanas se complementem, permitindo uma evolução do 

conceito. Esta interajuda resulta de soluções para problemas idênticos ou iguais que possam 

ser vividos por comunidades diferentes (Bréaud, 2010). 

Os RT procuram diminuir as desigualdades que uma “gestão à distância” por vezes pode 

criar (CNLRQ, 2009(b)) e desta forma contribuir para uma melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

Os Régies são parte explícita de uma lógica de co-gestão integrada de actores, que elucida a 

sociedade que o desconforto sentido nas cidades e nos meios rurais é uma manifestação de 

um problema global.  
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Régie de Quartier de Rillieux La Pape| França 

A cidade de Rillieux-la-Pape faz parte de uma das 55 Communes13 da 

Communauté Urbaine14 de Lyon, pertencente à região francesa de 

Ródano-Alpes. Apresenta caracteristicas essencialmente rurais, 

formada por duas zonas distintas: uma zona envelhecida da cidade e 

uma zona nova de habitação colectiva, sendo composta por 15 

bairros. Segundo os censos de 2007 a população ronda as 29 546 pessoas, sendo a sua 

densidade 2 041 hab/km2. 

O RQ de Rillieux La Pape foi fundado em 1992 com o nome de L´AMIR (Association Micro 

Initiatives Rillardes). 

A AMIR é uma associação sem fins lucrativos com o objectivo duplo de desenvolver laços 

sociais e promover o acesso ao emprego de pessoas com problemas de integração devido à 

sua baixa escolaridade, desemprego prolongado, liberdade condicional, deficiência e 

condição social (exemplo pessoas solteiras com filhos). 

Esta empregabilidade permite dar a conhecer os direitos e deveres dos trabalhadores 

(contrato de trabalho e sindicato de trabalhadores), assim como compreender o 

funcionamento normal de uma empresa e melhorar as suas habilidades. 

A associação através da manutenção e gestão do espaço urbano, já permitiu que moradores 

do bairro fossem capazes de retomar a actividade profissional (46 pessoas em 2007 e 39 

pessoas em 2008). Anualmente a AMIR contrata mais de 50 trabalhadores, tendo ao longo 

dos 18 anos de existência, empregado cerca de 1 100 pessoas, todas moradoras de Rillieux 

La Pape (AMIR, 2009). 

As actividades desenvolvidas passam pela gestão de espaços públicos, limpeza de 

escombros, pequenos trabalhos de reabilitação e limpeza de jardins. Em curso estão a ser 

desenvolvido trabalhos pedagógicos, através de jardins de inserção, permitindo aliar todas 

                                                      
13

 Uma commune corresponde ao território circunscrito por parte de uma cidade, uma cidade inteira, um 
reagrupamento de cidades, uma vila ou o reagrupamento de vilas, correspondendo a unidade administrativa 
mais pequena. Tendo em conta as suas competências locais, por analogia à divisão administrativa portuguesa 
correspondem as Câmara municipais. 
14

 Reagrupamento de communes, no qual é definido um conjunto de habilidade em comum como os 
transportes, a gestão do território e do ambiente. 
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as componentes da sustentabilidade. O projecto baseia-se na criação de um jardim 

destinado à cultura biológica, permitindo a produção de produtos sem toxinas e estabelecer 

um equilíbrio ecológico no jardim, incentivando à compostagem. Para além destas 

actividades é realizada uma feira de velharias no qual todos os moradores podem participar. 

A AMIR é constituída por 17 membros que compõem o Conselho Administrativo, sendo 

estes endossados pelos sócios da associação que pagam uma subscrição anual. O Conselho 

Administrativo é o responsável pela implementação das decisões tomadas por meio das 

reuniões realizadas de dois em dois meses, estabelecendo uma ligação entre a equipa de 

projecto da câmara.  

O Conselho Administrativo é composto por 15 membros efectivos e dois substitutos, sendo 

composto por um presidente, um tesoureiro, um secretário, um membro de entidade 

pública e onze membros do conselho.  

Para além do Conselho Administrativo e dos sócios, os empregados também fazem parte da 

estrutura organizativa.  

Existem funcionários permanentes que ocupam cargos administrativos, de recursos 

humanos e meios de gestão que trabalham a tempo inteiro e funcionários de inserção que 

produzem as tarefas relacionadas com as actividades desenvolvidas pela associação e que 

podem trabalhar a tempo inteiro ou a tempo parcial. 

Ao longo dos últimos três anos o orçamento tem rondado os 760 mil euros. Este é composto 

e produzido de acordo com o princípio de que 70% provem do volume de negócio das 

actividades “ecológicas” e 30% dos subsídios. Parte do lucro operacional é distribuído pelos 

trabalhadores da associação, tendo em conta as horas de trabalho e outra parte reservada 

como património da associação. 

Os subsídios surgem da Direcção Departamental do Trabalho como ajuda de custo nos 

salários de inserção (cobrindo 75% das horas de laboração) e das colectividades territoriais 

devido à exploração e gestão dos espaços, sendo cerca de 7,5% do orçamento. 
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3.2.4 Observateurs de Quartier de Rillieux-la-Pape | França 

O conceito de Observateurs de Quartier (OQ) surge pela primeira vez na 

literatura em 1998 em Rillieux-la-Pape, em detrimento da Carta 

Municipal do Ambiente elaborada em 1996. Esta carta baseada nos 

princípios da Conferência do Rio em 1992, permitiu às autoridades locais 

tomarem consciência do pouco conhecimento que tinham das 

necessidades e faltas existentes nos diferentes bairros constituintes da cidade. 

Deste modo, pretendendo dar resposta a esta falta de conhecimento, foi implementado os 

OQ. Este método considerado inovador foi o primeiro método no terreno que junto das 

populações, mediante observação social, procurava desenvolver políticas sociais aplicáveis 

ao território. 

A acção desenvolvida pelos OQ coincide com a articulação próxima dos serviços existentes 

em particular com o secretariado da comissão de bairro15 (constituído por 13 comissões de 

bairro), a equipa de contrato da cidade, os serviços ambientais e de desenvolvimento 

económico. Para além de todos os serviços que estejam em contacto com a população, 

assim como actores intervenientes na vida quotidiana do bairro, nomeadamente estruturas 

educacionais e associações existentes (Rason, 1999). 

Focado na democracia participativa dos cidadãos e no intercâmbio entre os diferentes 

actores constituintes do bairro, a sua missão baseia-se na organização de plataformas de 

discussão, na redacção de problemas presentes no bairro e no funcionamento de serviços, 

servindo como elo de ligação entre os diferentes actores. 

Os principais objectivos centram-se em favorecer as condições de debate com os diferentes 

actores locais do funcionamento de projectos, gestão e manutenção do bairro; melhorar as 

condições de negociação e coordenação entre os diferentes parceiros; melhorar as 

condições de apropriamente de certos espaços para os habitantes e usuários; optimizar a 

eficácia das intervenções cara a cara de incómodos existentes no bairro e inserir a 

componente ambiental em todos os projectos incidentes nos espaços industriais, agrícolas, 

naturais e urbanos contribuindo para a melhoria da qualidade da vida social (Rason, 1999). 

                                                      
15

 Tendo em conta as suas funções é análogo a uma assembleia de representantes de bairro. 
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Esta acção tem como papel importante a constante actualização de conhecimentos e 

memórias locais, melhorando a compreensão e aprendizagem das diferentes culturas 

existentes nos bairros. Esta a proximidade permite diminuir as barreiras existentes 

relativamente à escuta das populações, contribuindo para a construção inteligente de uma 

colectividade de uma cidade sustentável. 

Em 2005 as funções dos OQ foram alargadas incluindo a ajuda na implementação da A21L. 

Em 2009 após a reorganização de serviços é confiado a coordenação da comissão de bairros 

ao coordenador dos observadores de bairros, reforçando deste modo o papel dos OQ. Estes 

tornam-se referência do trabalho directo entre técnicos e actores locais e um exemplo para 

a missão de democracia participativa. 

Este método de observação tem um papel preponderante na transversalidade da acção 

municipal, contribuindo para o ajuste das necessidades das câmaras às acções a desenvolver 

pelos diferentes parceiros, permitindo desta forma uma responsabilidade partilhada. Esta 

ligação entre vários actores oferece respostas mais rápidas aos problemas dos bairros. 

A partilha da responsabilidade e a transversalidade das acções deve-se às propostas de 

implementação partirem de diferentes responsáveis, nos quais o OQ tem a incumbência de 

realizar estudos. Os preponentes dos projectos podem ser a câmaras, os representantes da 

cidade, serviços públicos, do comité de bairro ou de associações locais.  

Estes estudos realizados pelos OQ são realizados em três fases (Lauriac & Kloppenburg, 

2003): 

1. Observação de práticas e/ou levantamento de testemunhos juntos dos moradores; 

2. Análise dos resultados e elaboração de relatórios; 

3. Comunicação por parte do Observateur ao preponente da proposta da conclusão do 

estudo (devendo este ser documentado mediante de fotografias do terreno).  

As propostas são objecto de avaliação numa reunião semestral composta por uma comissão 

técnica, pelo coordenador dos OQ, assembleia de representantes, representante de cada 

direcção da cidade e os responsáveis pela proposta do projecto (Figura 3.4). 

Desde que existem OQ já foram implementadas mais de 130 propostas. 
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Figura 3.4 Diferentes actores locais que actuam com o OQ.  
(Fonte: Adaptado de http://www.ville-rillieux-la-pape.fr/front/124-68-1-Observateurs-de-quartiers) 

A comissão executivo composto pelos serviços de secretariado das comissões de bairro e o 

preponente da proposta reúnem-se semanalmente para monitorizar o dispositivo. As outras 

comissões reúnem-se regularmente para avaliar os projectos e trabalhos realizados. 

Os OQ apresentam uma folha de auto-avaliação de forma a ser possível um 

acompanhamento da missão ao longo do tempo de execução. A avaliação do relatório é 

realizada por uma reunião trimestral com o coordenador dos OQ assim como representantes 

de diferentes ramos da cidade. 

Em termos de financiamento, desde 1999 que o programa Observateurs de Quartier 

beneficia do Programa LIFE (Lauriac & Kloppenburg, 2003), instrumento financeiro que 

contribui para o desenvolvimento de acções e programas que permitam a União Europeia 

atingir um desenvolvimento sustentável. 
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3.3 Práticas no contexto Nacional 

Em Portugal existem factores desfavoráveis para o desencadeamento de acções de 

participação pública que se encontram intimamente ligados ao passado histórico e aos 

antecedentes sócio-culturais, que ainda hoje prevalecem na sociedade portuguesa. 

Embora a desigualdade social, a desinformação, a desconfiança (associada a uma 

insatisfação democrática), a desmobilização (criando uma inércia cívica continuada) e o 

desordenamento do território sejam “especificidades” nacionais (Schmidt, 2008) que 

contribuem para esta falta de participação, existem práticas nacionais que contrariam esta 

tendência. 

Apresenta-se o caso do Gabinete Técnico Local da CCDR-Centro e o projecto Bairros Limpos 

desenvolvido pela Câmara de Oeiras. 

 A apresentação do caso de estudo do Gabinete Técnico Local da CCDR-Centro tem como 

objectivo, expor uma acção implementada já com alguns anos, que apresentou uma nova 

abordagem do Planeamento e Ordenamento do Território em Portugal, com a integração e 

partilha de conhecimentos entre técnicos e comunidade. 

No caso de estudo de Bairros Limpos este representa a integração das comunidades em 

acções e projectos incentivados e desenvolvidas pela câmara. 

A informação relativa às estruturas dos GTL-Centro e Bairros Limpos foi obtida por 

intermédio de entrevistas presenciais com os responsáveis: Arq. Victor Ferreira e a Eng. 

Selma Rodrigues, respectivamente. 

3.3.1 Gabinetes Técnicos Locais 

Os Gabinetes Técnicos Locais (GTL) surgem inicialmente com a criação do Programa de 

Reabilitação Urbana (PRU)16, no qual eram estimulados a funcionar na dependência das 

respectivas Câmaras Municipais, “elaborar projectos de reabilitação de espaços públicos 

comuns e de recuperação de edifícios, não definindo, porém, a tipologia do planeamento a 

efectuar”. Com o Despacho no1/88 do Secretário de Estado da Administração Local e do 

                                                      
16

Criado pelo Despacho n.º 4/SEHU/85, Diário da República n.º 29, IIª Série, 4 de Fevereiro de 1985, pp. 1158. 
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Ordenamento do Território17, surge o Programa de Recuperação de Áreas Urbanas 

Degradadas (PRAUD), com o objectivo de reabilitar áreas urbanas degradadas e adoptar uma 

melhor gestão do espaço urbano disponível e dos recursos urbanísticos existentes (DGOT, 

1989) assim como reduzir o consumo de solo em processos de urbanização e salvaguarda do 

património histórico, cultural e social que as áreas degradadas normalmente encerram18. 

Este Programa divide-se em duas vertentes19: a) PRAUD-OBRAS, financiamento de operações 

de reabilitação ou renovação de áreas urbanas degradadas; b) PRAUD-GTL, financiamento 

de acções de preparação e/ou acompanhamento de operações de reabilitação ou renovação 

de áreas urbanas. 

Neste seguimento, o PRAUD-GTL procurava junto das Câmaras Municipais incentiva-las a 

promover uma intervenção dinâmica que consolida-se por um lado uma prática local de 

reabilitação e por outro, que garantisse a continuidade como componente da política 

urbanística futura do município (DGOT, 1989).  

Desta forma, os GTL´s surgem como uma nova abordagem de encarar o Planeamento e 

Ordenamento do Território, de modo a preservar e potenciar o património existente, 

“tirando partido das equipas interdisciplinares, que fazem planeamento e o executam num 

contexto de proximidade com as populações” (Saraiva, 2005). 

Gabinetes Técnicos Locais na Região Centro 

A Região Centro âmbito da CCDR corresponde à Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos - NUTS II, estando incluída na Unidade de Nível I (NUTS I) Portugal 

Continental e compreende dez unidades de Nível III (NUTS III). Esta região é constituída por 

78 municípios, que segundo os dados de 2008 possuía cerca de 1 788 295 habitantes20. Para 

efeitos da organização territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas 

nas estruturas de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 

(QREN) houve que proceder a novos ajustes territoriais, que deram origem às Unidades 

                                                      
17

 Despacho nº 1/88, Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, de 05 de Janeiro, 
publicado no D.R. n.º 16, II Série, de 20 de Janeiro de 1988 
18

 Despacho nº 23/90, Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, de 06 de Novembro, 
publicado no D.R. n.º 269, II Série, de 21 de Novembro de 1990 
19

 Despacho nº 42/2003, Secretário de Estado Adjunto e do Ordenamento do Território, de 06 de Dezembro de 2002, 
publicado no D.R. nº 1, II Série, de 02 de Janeiro de 2003 
20

Fonte: https://www.ccdrc.pt/ 
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Territoriais QREN21 ocorrendo pequenas alterações consubstanciais na Região Centro 

integrando os municípios da Mealhada (NUTS III do Baixo Vouga) e de Mortágua (NUTS III do 

Dão-Lafões).  

A região Centro possui cerca de 60 a 75% do total dos GTL existentes no país (Boura, 2005), 

tendo decorrido entre o ano de 1985 e 2008 a realização de 106 GTL. Estes apresentam uma 

duração de 12 meses, podendo ser extensível a mais 12 meses de actuação nas áreas 

intervencionadas.  

Pode-se considerar que os GTL apresentam dois tempos de actuação. Um primeiro onde lhe 

é confiada uma tarefa operacional directa de actuação no terreno, no qual é avaliado a área 

de estudo, tanto em termos de património, assim como socioeconómicos e a relação da 

população residente com o espaço. Num segundo tempo a elaboração de propostas de 

intervenção, materializando-as num Plano de Pormenor de Recuperação e Salvaguarda, ao 

mesmo tempo que são elaborados projectos de reabilitação de espaços comuns, parecer 

sobre o licenciamento de obras na área de intervenção, promoção de eventos e estudos com 

o interesse de desenvolvimento local e elaboração de candidaturas e programas nacionais e 

comunitários de forma ao financiamento das obras (Ferreira, 2005). 

Numa primeira fase, os primeiros GTL, entre o ano de 1985 e 1997, desenvolviam trabalhos 

de estudo pormenorizado do terreno, constituídos por equipas limitadas (por vezes por um 

arquitecto e um engenheiro civil), sobre a salvaguarda do património edificado. Exemplos 

desse trabalho foram as “Aldeias Históricas” que se basearam inicialmente nos planos de 

Salvaguarda e Recuperação e projectos elaborados pelos GTL entre os anos de 1985 e 1993.  

Após o ano de 1999 as equipas constituintes do GTL foram alargadas, passando a serem 

constituídas por elementos multidisciplinares, que para além de executarem Planos de 

Pormenor de Salvaguarda, realizavam o estudo do desenho urbano dos espaços públicos, 

projectos de recuperação de edifícios, apoio social, execução de obras de projectos 

elaborados e candidaturas ao seu financiamento (Ferreira, 2005). 

Desta forma os GTL do Centro procuravam Planear, Requalificar, Reabilitar, Recuperar e 

apoiar a população, tendo como principais objectivos: a) a salvaguarda do património 

edificado; b) requalificação dos espaços públicos; c) preservação da envolvente ambiental; d) 
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Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de Abril alterado pelo Decreto-Lei n.º 85/2009, de 3 de Abril 



51 
 

aproveitamento das potencialidades e sinergias locais; e) fixação da população e atracção de 

novos residentes, e a f) melhoria de qualidade de vida. 

A participação das populações foi uma das chaves para atingir os principais objectivos. A 

inclusão da população na reconstrução das suas aldeias foi realizada por meio da elaboração 

de brochuras e de encontros por parte dos membros dos GTL com as populações residentes. 

Que em parte só foi possível devido à fixação dos gabinetes nas áreas a intervencionar, 

nomeadamente em pequenos aglomerados rurais.  

No ano de 2005 as Candidaturas no âmbito do PRAUD/GTL encerram, estando actualmente 

em acção GTL no qual as candidaturas foram executadas antes dessa data.  

O quadro normativo do PRAUD, bem como a selecção de candidaturas, é da 

responsabilidade do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT). A 

gestão financeira e coordenação nacional do programa é da responsabilidade da Direcção-

Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), cabendo à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) a 

apreciação das candidaturas e o acompanhamento da execução física e financeira dos 

protocolos realizados com os municípios da região centro (CCDR-Centro, 2009) 

As candidaturas realizadas pelas câmaras municipais são acompanhadas para além da 

descrição das propostas de reabilitação e recuperação do património urbanístico e 

arqueológico, de uma caracterização da área de estudo, abrangendo o significado histórico, 

a socioeconómica e cultural, assim como estudos técnicos disponíveis e de interesse para a 

operação.22 Estas candidaturas por parte da CCDR-Centro, são alvo de uma avaliação 

numérica numa escala de 0 a 100, classificando o projecto como Muito Interessante, 

Interessante ou Pouco Interessante. Esta avaliação é susceptível a acompanhamento por 

parte da CCDR-Centro, por vezes com visitas às câmaras candidatas. 

A composição das equipas pluridisciplinares, que constituem os GTL, cabem às câmaras 

municipais candidatas ao programa, tendo em conta os projectos de reabilitação e 

recuperação. 

                                                      
22

Com base no 5º e 22º artigo do Despacho nº 23/90, Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do 
Território, de 06 de Novembro, publicado no D.R. n.º 269, II Série, de 21 de Novembro de 1990 
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O quadro técnico de cada GTL varia entre 6 e 15 elementos, podendo ser constituídos por 

(Ferreira, 2003): arquitecto-coordenador, arquitectos, arquitecta paisagista, engenheiro civil, 

engenheiro do ambiente, urbanista, arqueólogo, historiador, assistente social, economista, 

jurista, topógrafo, desenhadores CAD, administrativo. 

No caso do arquitecto-Coordenador a sua presença na constituição do GTL é obrigatória, não 

existindo mais elemento nenhum com esse carácter, no entanto, na maior parte dos GTL da 

região centro, a presença de um assistente social ou de um sociólogo é quase constante, 

uma vez que facilita a ligação entre a população e os técnicos dos GTL, assim como a 

integração da população nos problemas da região. 

A monitorização dos GTL cabe à CCDR-Centro, mediante a avaliação dos relatórios 

trimestrais, permitindo um acompanhamento do cumprimento do plano de trabalhos, da 

descrição dos trabalhos realizados, e da relação e integração da população nos projectos, 

através da elaboração de actividades e plenários. 

A gestão financeira dos GTL é comparticipada no máximo em 75% nos encargos dos 

municípios na remuneração dos técnicos, cabendo às câmaras os restantes 25%, assim como 

todos os encargos referentes a instalação dos técnicos do GTL.  

O financiamento das obras provenientes dos planos e projectos provem de candidaturas a 

Programas Nacionais e Comunitários por parte dos gabinetes e das câmaras. 

Dos oito GTL na Região Centro com acções em curso em 2007 no PRAUD apresentaram um 

orçamento total de 1 825 183 euros (DGOTDU, 2008). 

3.3.2 Bairros Limpos | Oeiras 

A cidade de Oeiras integra-se na Área Metropolitana de Lisboa, ocupando 4 585 Km2. 

Estima-se que nas dez freguesias do concelho a ocupação populacional seja superior 174 457 

habitantes.  

O projecto “Bairro Limpo” nasce em 2006 a partir da fusão de dois projectos-piloto “Seniores 

em Movimento” e “Jovens em Movimento de Bairro” criados em 2005 como ocupação de 

tempos livres de munícipes. Este projecto consiste em actividades de limpeza, 

melhoramento de espaços e sensibilização ambiental do bairro.  
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Embora os projectos se tenham fundido as equipas continuam a trabalhar em separado, 

devido ao público-alvo ter faixas etárias diferentes (jovens entre os 16 e os 23 anos e o 

seniores, com idade superior a 55 anos). 

O projecto já foi executado no Alto da Loba e Outurela/Portela pela equipa de jovens e pelas 

equipas de seniores no Pombal, Laveiras, Navegadores e J. Pimenta. 

Os projectos foram executados em alguns bairros sociais ou bairros com algumas situações 

críticas o que acrescentou uma nova componente ao projecto para além da ambiental, a 

componente social. Esse factor veio permitir uma inclusão social e um convívio entre as 

pessoas facilitando a sensibilização ambiental.  

É um projecto que apresenta uma valia tanto para a comunidade, como para a autarquia, 

uma vez que melhora a qualidade da limpeza das vias e dos espaços verdes, desenvolve 

laços sociais permitindo um aumento do Capital Social assim como permite a aquisição de 

novos conhecimentos e novas experiências, para além de contribuir para melhorar a vida 

dos munícipes. 

A implementação do projecto exige a colaboração de outras entidades intervenientes nos 

bairros, particularmente associações de moradores ou outras associações. São estas que 

estabelecem o elo de ligação entre a câmara e os moradores do bairro, funcionando como 

local de inscrição para a actividade. 

Após o conhecimento do interesse das pessoas do bairro pelo projecto, avança-se com a 

implementação, o que implica constituição de equipas e turnos (uma vez que depende do 

número de inscritos), formação e atribuição de equipamento tanto para o trabalho como 

para identificação do grupo. 

As equipas são formadas por seis pessoas sendo uma a responsável pela equipa. No caso dos 

seniores esta pessoa é eleita pelo grupo, no entanto, no caso dos jovens, existe a presença 

de um monitor exterior ao bairro que tem como funções participar nas tarefas com os 

jovens, coordenar, dinamizar e motivar a equipa.  

Um dos pré-requisitos para a execução do projecto é que todas as pessoas que se inscrevam 

sejam residentes do bairro. 
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O trabalho dos voluntários não remove completamente os funcionários da câmara do bairro 

onde o projecto é executado, uma vez que todo o trabalho de limpeza que necessite de 

maquinaria é executado por funcionários da câmara.  

Os grupos de 15 em 15 dias têm o acompanhamento de um psicólogo, existindo a realização 

de acompanhamento de grupo. Esta iniciativa permite conhecer a interacção dos membros 

dentro dos grupos, possíveis problemas internos existentes para que estes sejam resolvidos. 

Permite por sua vez dinamizar o grupo e conhecer em termos pessoais a importância do 

trabalho executado. 

O trabalho realizado é remunerado embora tenha carácter simbólico, permitindo funcionar 

como acréscimo ao rendimento mensal. 

A durabilidade dos projectos é variada, embora em norma tenha um tempo de execução de 

quatro meses decorrendo entre os meses de Março – Junho e Setembro - Dezembro. 

O objectivo do projecto a longo prazo é aproximar-se do conceito de Bairro 21, projecto 

inserido na A21 L de Oeiras. 

O projecto é financiado na íntegra pela Câmara de Oeiras, sendo este discutido no 

orçamento anual da câmara. 
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Capitulo 4. LIÇÕES APRENDIDAS 

Os casos de estudo apresentados, foram orientados segundo o objectivo de dar a conhecer o 

trabalho que tem sido realizado em alguns países no âmbito da gestão de bairro, e no 

contributo da sua proactividade das populações. 

Cada comunidade apresenta características próprias que as define. A aplicação directa de 

boas práticas internacionais em contexto nacional poderá não ser um avanço para o 

despertar de uma sociedade crítica, mas a continuação à inércia motivada pela falta de 

vontade sentida pelos cidadãos. No entanto o seu conhecimento abre caminhos para novas 

realidades e novos contextos que puderam melhorar a participação e a gestão em Portugal. 

Os casos nacionais apresentados apresentam também a sua importância, lembrando que 

existem boas acções e projectos que devem ser olhados como exemplos a seguir. 

Contexto Internacional 

Reino Unido 

Os quatro casos de estudo apresentados resultam de programas ou projectos que tem como 

principal objectivo ajudar bairros carenciados. Esta intervenção é feita fornecendo recursos 

aos habitantes para que estes se tornem interventivos no seu próprio bairro, melhorando a 

sua qualidade de vida. 

No Reino Unido por intermédio da Nacional Strategy for Neighbourhood Renewal nasce o 

compromisso de dar resposta às necessidades das populações integrando-as em todo o 

processo de alteração e de renovação dos bairros, procurando melhorar as condições que se 

vão reforçando mutuamente nos bairros carenciados, ligando a criação de emprego a outros 

compromissos como a educação, melhoramento do edificado e protecção ambiental. 

O trabalho desenvolvido pelas equipas de NM resulta de uma complexa mistura de políticas 

que tem como princípios a descentralização do processo de decisão e o reforço da 

responsabilidade dos diferentes prestadores de serviços. O princípio da descentralização 

induz às populações a tomarem as suas próprias decisões tendo em conta o bem comum, 

promovendo e profundando a democracia participativa. 
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A chave do sucesso do NM assenta na obtenção de informação junto das comunidades, 

permitindo deste modo uma gestão integradora e douradora do ambiente e dos recursos, 

caminhando para a construção de comunidades conscientes e responsáveis.  

A descentralização financeira, decisiva e de serviços permite maior liberdade de actuação 

cortando com possíveis barreiras burocráticas existentes e consentindo maior autonomia ao 

poder local.  

Alemanha 

 O conceito de Qm nasce integrado no programa “Districts with special developments needs 

– The Socially Integrative City”, que apresenta como objectivo a criação de populações auto-

suficientes capazes de a longo prazo gerir os seus bairros, sem a presença de estruturas 

externas, uma vez que estruturas internas a substituiriam.  

Esta resulta de uma política de coesão activa, ajustada a programas da EU, que embora 

tenha noção da escassez de recursos, indaga pela imaginação e pela inovação de soluções, 

para os problemas dos moradores e do próprio bairro. 

Uma das chaves do sucesso neste programa é o contacto directo que existe entre técnicos e 

a população (gabinetes de equipas situados nos bairros de actuação), promovendo o diálogo 

entre populares e compreendendo melhor a realidade sentida pelos moradores.  

França 

No caso Francês de RQ este surge como resposta a uma realidade crítica de bairros 

negligenciados que por meio da criação de postos de trabalho para os moradores, assente 

numa economia de solidariedade, permite melhorar as relações interpessoais, promovendo 

a integração de pessoas excluídas e a melhoria da economia local. 

As acções desenvolvidas pelo RQ contribuem para a melhoria das três componentes da 

sustentabilidade: a economia local (integrando pessoas excluídas da sociedade no bairro); 

reforçam as ligações sociais já existentes; e desenvolvem trabalhos de carácter ambiental 

(uma vez que o trabalho elaborado pelos moradores que constituem o RQ baseia-se em 

acções eco e de sensibilização). 

É uma associação criada na maior parte das vezes pelos moradores dos bairros, que permite 

melhorar o relacionamento entre a autarquia, vários órgãos estatutários, os moradores 
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locais, organizações comunitárias, associações de habitação e funcionários, através da 

promoção do diálogo e da realização de projectos em prol de um bem comum.  

A chave do sucesso parte pelo interesse da população e pelo envolvimento desta. A grande 

maioria das RQ é resultado da mobilização social, de uma atitude pró-activa da população e 

da sua insatisfação da situação sentida, criando um mecanismo de roldana que coloca em 

marcha todo um processo inovador. 

No caso dos OQ estes surgem por falta de conhecimento da realidade vivenciada pelos 

moradores dos bairros. A sua formação centra-se na promoção de debates entre os 

diferentes actores locais para que estes possam construir em conjunto os bairros onde 

residem.  

Este diálogo entre diferentes actores de forma a implementar acções concretas, permite 

partilhar o poder, a responsabilidade e garantir uma consciencialização da importância da 

sua participação. A sua inserção na A21L comprova a vontade de orientar esta manifestação 

na construção de comunidades sustentáveis. 

Em suma as iniciativas e programas desenvolvidos partilham todas elas a solidariedade, a 

transformação de grupos e organizações locais em prestadores de serviços (reforçando a 

economia local e o “capital social”), a inclusão das populações na tomada de decisão (por 

meio do conhecimento do que estas aspiram dos locais onde residem) e do 

“empowermente” da população, fortalecendo a democracia local. 

Contexto Nacional 

Os Gabinetes Técnicos Locais nascem num contexto de reabilitação urbana com uma nova 

abordagem de encarar o Planeamento e Ordenamento do Território por intermédio de uma 

aproximação com às populações.  

É um instrumento com alguns anos, aplicável tanto a zonas rurais como urbanas, que 

actualmente se encontra adormecido. Surge num contexto de reabilitação de espaços no 

qual através de um esforço continuado foi possível juntar o conhecimento técnico à 

sabedoria popular, trabalhando em conjunto estas valências. 
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A não inclusão da população na alteração do meio onde se inserem, e onde grande parte da 

sua vida habitaram, seria uma perca de enriquecimento cultural que só é possível preservar 

por meio do interesse e partilha de informação. 

No caso do projecto Bairro Limpo promovido pela Câmara de Oeiras, este tem como 

objectivo realizar actividades de limpeza e melhoramento de espaços, sensibilizando as 

pessoas e criando nelas uma preocupação ambiental, e uma responsabilidade cívica de 

protecção do meio onde residem. 

A chave do sucesso da missão é garantida pelo reforço existente de laços sociais e da criação 

de novos elos, melhorando o Capital Social, assim como o interesse da população pelo 

projecto, sentindo-se como um forte contributo para o bem de todos.  

Através da análise das experiências nacionais e internacionais é possível compreender a 

importância que a participação possui tanto na implementação como no planeamento das 

acções, assim como na gestão dos espaços, sendo por vezes o processo vital para o êxito das 

iniciativas políticas. 
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Capitulo 5.GESTOR DE BAIRRO: CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE 

LOCAL 

5.1 Princípios orientadores 

A A21L surge como palco de actuação para intervenções pluridisciplinares que aproximem o 

planeamento do território e a sua gestão às populações, construindo uma realidade comum, 

com uma visão abrangente e clara, baseada na cooperação e na co-responsabilidade. 

É neste contexto e nesta procura de proximidade, que se apresenta a proposta de actuação 

em unidades territoriais mais pequenas, especialmente ao nível do bairro. 

A escolha destas unidades prende-se com as suas características. São por norma zonas não 

muito extensas, dentro de áreas urbanas, que apresentam heterogeneidade na população 

residente, apropriado às várias comunidades existentes, atribuindo uma entidade própria ao 

bairro.  

Reforçando o que foi referido no Capitulo 3, no qual escalas menores permitem respostas 

mais direccionadas e com maior participação das populações na política local, Fidélis (2005) 

refere que quanto menor for a escala de actuação, nomeadamente à escala de bairro, mais 

exequível é a identificação de problemas, a mobilização de pessoas da comunidade e a sua 

co-responsabilização. 

A heterogeneidade cultural e o fluxo elevado de pessoas e bens atribuam a cada bairro 

características que devem ser tomadas em conta a quando a implementação de planos e 

programas. 

A presente proposta passa pela implementação de um gestor nestas unidades territoriais, 

inserindo o conceito de desenvolvimento sustentável presente na A21L, o Gestor de Bairro. 

O Gestor de Bairro (GB) procurará integrar os princípios estabelecidos na A21L nos locais de 

actuação, por meio do diálogo, da observação e da ligação entre diferentes actores, 

proporcionando uma melhoria nos diversos ramos estruturantes que compõem a qualidade 

de vida.  
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Um GB não poderá actuar individualmente, criando unicamente uma ligação às autoridades 

locais. Este deve integrar o meio envolvente, trazendo para a discussão todos aqueles que 

poderão contribuir para a gestão e melhoramento do espaço. 

O que se verifica é que a solução de se caminhar no sentido da sustentabilidade, não passa 

pela implementação de iniciativas individuais que miraculosamente resolvam os problemas 

(Atkinson & Lejeune, 2001), mas por um planeamento consciente que integre todas as 

componentes, apresentando uma visão alargada da implementação dos projectos, através 

do envolvimento das pessoas na tomada de decisão, contribuindo para uma governação 

territorial participativa e consciente. A inclusão das autoridades locais e o conhecimento das 

iniciativas existentes no bairro, o território quotidiano, por parte destas é crucial para o 

apoio e implementação dos projectos. 

Os princípios fundamentais do Gestor de Bairro são: 

1. Responsabilidade. Comunicar à câmara e juntas de freguesias os problemas e as 

necessidades existentes na área de actuação e se possível resolvê-los. Esta iniciativa 

cria pressão sobre os níveis de governação formando um compromisso de acção. 

2. Integração da população. Promover um espaço de negociação permitindo uma 

abertura entre os habitantes, autoridades locais, serviços existentes (que sirvam a 

população), associações estabelecidas no bairro e outras entidades civis que sejam 

relevantes para o processo de negociação. Este esforço deve ser traduzido em fóruns 

de participação e incentivos para criação de associações de moradores (caso estes 

não existam), contribuindo para o melhoramento local. Mais importante que o 

mecanismo adoptado é as pessoas serem incluídas na vida do bairro. 

3. Democracia local. Contribuir para que todas as pessoas possam usufruir de equidade 

de informação, desenvolvendo uma série de mecanismos com valor para o processo 

deliberativo. 

4. Cooperação. Promover o interesse da população pelo espaço onde reside ou 

trabalha. 

5. Prevenção. Caracterizar e conhecer bem o bairro de actuação, permitindo que seja 

possível aplicar o princípio da prevenção. Uma forma de solucionar problemas é a 

sua visualização antecipada. 
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O GB deve trabalhar com todos os actores relevantes no bairro, nomeadamente as 

autoridades locais, as empresas públicas/privadas, instituições governamentais e não-

governamentais, ONG, associações, voluntários, associação de moradores, grupos 

comunitários, habitantes e trabalhadores do bairro, assim como outras que possam ter 

expressão no bairro.  

A presença de um gestor permite a criação de mais-valias no bairro, principalmente aos 

actores que colaboram na execução do trabalho.  

De uma forma muito sucinta pode-se dizer: 

Autoridades Locais: têm uma actualização constante tanto qualitativa como quantitativa da 

informação do bairro, tanto em termos sociais como territoriais, permitindo a promoção da 

governância mediante participação activa, crítica dos cidadãos e partilha de 

responsabilidades; 

Associações: manifestam maior impacte junto dos cidadãos, ajudando e apoiando as 

iniciativas que tenham interesse para o bairro. São convidadas a intervirem e a partilharem 

os seus saberes sobre o bairro de forma a melhorar os mecanismos de participação; 

Empresas, instituições e organizações: permitem uma troca de informação e uma partilha de 

conhecimentos técnicos, melhorando a intervenção no bairro e aumentando o envolvimento 

destas junto das comunidades. Melhoram a sua imagem e impacte perto dos cidadãos, e a 

oportunidade de partilhar o poder e a responsabilidade por intermédio das propostas de 

acções intervencionais no bairro; 

Cidadãos: (residentes, trabalhadores e visitantes) melhoram o processo deliberativo, 

introduzindo valores e identificando problemas, desafios e potencialidades existentes no 

bairro, criando sentido de pertença de espaço, de responsabilidade e sensibilização de 

questões ambientais e sociais, assim como promovem a coesão e a inclusão social por meio 

de actividades. 

Embora seja uma mais-valia para os actores locais, o trabalho realizado pelo GB só terá 

expressão se os actores se empenharem na colaboração e na construção de um lugar 

melhor, uma vez que não sendo um trabalho individual necessita do esforço de todos. Só 

assim será passível a construção de um plano com objectivos comuns e projectos 

susceptíveis de realização de modo as iniciativas dêem frutos futuros. 
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5.2 Proposta organizacional do Gestor de Bairro 

Quando nos aludimos ao conceito de estrutura organizacional referimo-nos a um conjunto 

de relações entre diferentes elementos de um sistema que se constituem de forma a 

concorrerem para um determinado fim.  

Tal como Robbins (2005) refere, os gestores são os que direccionam as actividades de forma 

a atingir os objectivos e as metas estabelecidas. A presente proposta vai ao encontro deste 

ideal, baseando-se na articulação entre diferentes elementos, permitindo uma maior 

transversalidade, e diminuição da verticalidade rígida existente. Destarte existe uma maior 

rapidez e adequação das acções, uma participação mais activa e integrada das populações 

nas questões inerentes ao bairro e ao seu município, e um direccionamento das actividades 

de forma atingir os objectivos estabelecidos para cada bairro. 

A Figura 5.1 lustra o esquema organizacional proposto para o Gestor de Bairro:  

 

  

Figura 5. 1 Proposta organizacional do Gestor de Bairro 
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O Gestor de Bairro é um instrumento para a sustentabilidade de uma zona de bairro ou 

espaço urbano, que se concretiza com a criação pela câmara de uma entidade. Esta deve 

apresentar determinadas competências e funções para ajudar em termos locais a resolução 

de problemas da comunidade. 

A gestão implica a acção de conferir, ou seja de verificar as necessidades e problemas de 

forma a poder agir no sentido de os resolver. Um gestor tem a tarefa de administrar a gestão 

do bairro e capacitar a população de manter em funcionamento a gestão do mesmo   

Na gestão do bairro o gestor tem a responsabilidade de visualizar o bairro na sua totalidade, 

como um lugar influenciado pelo meio exterior, ao invés de simplesmente se preocupar com 

serviços específicos, desenvolvendo uma abordagem sistemática e planeada, para melhorar 

a qualidade de vida. 

Este deverá estabelecer ligações, promovendo o diálogo entre os diferentes actores locais 

(Figura 5.2), devendo estes serem valorizados numa perspectiva estratégica, de possibilidade 

de instituir sinergias e parcerias. 

Figura 5. 2 Diagrama de actores locais com os quais o Gestor de bairro deve estabelecer ligação. 
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A relação do GB perante os diferentes parceiros e actores deve ser neutra de forma a 

permitir a equidade. 

A associação de moradores é considerada um actor local diferente das restantes associações 

devido ao carácter que possui.  

Uma associação de moradores é definida como um grupo de habitantes residentes num 

determinado lugar que se organizam numa pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que tentam 

resolver problemas ou necessidades dos seus membros ou promover o espírito de 

comunidade (Mendes, 2010). Por intermédio da assembleia de representantes é `lhes 

conferido o direito à petição junto das autarquias locais sobre assuntos administrativos que 

defendam os interesses dos moradores. Deste modo as associações de moradores 

apresentam um papel preponderante na mobilizarem da população para causas associadas 

ao bairro, uma vez que apresentam um papel activo e procuram melhorar a vida dos que 

nele moram. Assim sendo é um dos parceiros importantes na facilitação da implementação 

do GB. 

Em termos de empresas, instituições, organizações, grupos da comunidade e voluntário 

estes funcionam como parceiros que impulsionam a realização dos objectivos dos GB, assim 

como ajudam à realização de actividades concretas no bairro.  

É importante que a sua escala de actuação seja identificada pela população, de modo a que 

não haja dúvidas ou conflitos. O processo deve reconhecer que cada lugar apresenta a sua 

singularidade devendo as funções do GB serem adaptáveis. 

O mesmo GB pode ter vários bairros a seu cargo. No entanto o número de habitantes que 

abrange deve ser ponderado, uma vez que elevado número de pessoas incluídas pode por 

em causa a acção, assim como os objectivos estabelecidos. 

O seu perfil deve reflectir as suas funções/serviços, assim como os componentes de 

comportamento se devem encontrar associados às competências.  

Embora não exista consenso entre o conceito de competências, considera-se que as 

competências são o cruzamento entre a vivência da pessoa, a experiência profissional e a 

formação educacional (le Bortef, 2003 in Serapicos, 2008).  
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Assim segundo Flück (1992) um modelo passível de dar resposta a esta relação é a “roda das 

competências”. Este método relaciona: as competências técnicas, que incluem o domínio do 

conhecimento; as competências organizacionais referentes à optimização do trabalho e 

auto-organização; as competências relacionais que englobam a capacidade de comunicação 

tanto escrita como oral, e as competências referentes à capacidade de adaptação. 

Tendo em conta o método mencionado o GB deve apresentar as seguintes competências: 

• Versatilidade e capacidades de adaptação a novas situações; 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhando ideias e respeitando as ideias dos 

outros de forma a obter soluções eficazes e criativas; 

• Variabilidade de habilidades técnicas que permitam apresentar uma visão holística 

dos problemas; 

• Personalidade forte, com grande autocontrolo, de espírito confiante, que respeite os 

outros independentemente da cultura, raça ou religião que apresentem; 

• Espírito crítico, curioso, vigilante às mudanças existentes ao seu redor e facilidade de 

abertura com as pessoas; 

• Comunicativo, com boa apresentação, cativante, capaz de passar motivação e 

incentivo; 

• Honesto, transparente e justo; 

• Boa capacidade de síntese, de análise, de escrita e expressão oral; 

• Boas habilidades de relação, dada a complexidade de actores locais que manterá 

ligação, nomeadamente: técnicos, habitantes, dirigentes associativos, serviços 

municipais e usuários do bairro. 

Em termos académicos deve apresentar conhecimento abrangente sobre aspectos múltiplos 

do ambiente, assim como apresentar uma noção de instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território. 

Em termos de funções ou serviços estes devem recair sobre: 
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• Incentivar actividades entre diferentes actores locais criando parcerias e dinamismo 

entre a comunidade; 

• Ser um facilitador, ouvindo os diferentes actores, promovendo o respeito e a escuta 

activa para a solução de problemas; 

• Incentivar a criatividade de novas soluções; 

• Permitir o acesso à informação de forma atempada e equitativa, para que seja 

possível intervir de forma oportuna; 

• Documentar as propostas de acções apresentadas pelos actores locais através da 

deslocação ao local, conhecendo a verdadeira realidade, e deste modo, poder 

descrever tecnicamente a situação para posteriormente ser avaliada pelo 

coordenador; 

• Sensibilizar a população para a importância do contributo de todos na construção de 

uma comunidade sustentável, mais agradável para viver; 

• Sensibilizar a população da necessidade de comportamentos e acções face à redução 

de resíduos, de energia de água e de recursos; 

• Promover a partilha de tomada de decisão, por meio da realização de fóruns de 

participação; 

• Sensibilizar os mais jovens, a partir do encontro com crianças na escola, da 

importância da partilha de ideias e preocupação de construirmos um mundo 

sustentável; 

• Observar e relatar os problemas que acha relevante serem resolvidos no bairro, 

assim como promover soluções para a resolução destes; 

Em suma, a Figura 5.3 apresenta as características base que um GB deve apresentar: 
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Figura 5. 3 Características de um Gestor de Bairro 

Tendo em conta as características apresentadas, assim como as funções requeridas, sugere-

se que em termos académicos o trabalho possa ser executado a título de exemplo por um 

Técnico de Gestão Ambiental que se encontra dentro do âmbito apresentado pelo Governo, 

das Novas Oportunidades. 

Coordenador de Gestores de Bairro 

A coordenar os GB existentes no município, deve existir um Coordenador de Gestores Bairro. 

O coordenador, tendo em conta a “roda das competências” deve: 

• Coordenar os diversos GB ajudando-os na implementação de medidas dinamizadoras 

que promovam a participação pública e a envolvência da população; 

• Avaliar as acções apresentadas pelos GB pelos princípios estabelecidos na A21L e no 

planeamento da acção local; 

• Disponibilizar informação aos GB para que estes possam servir de veículo de 

comunicação informativo entre a população, assim como actualizar o site da câmara 

referente aos projectos a serem implementados; 

• Incentivar os GB na execução do seu trabalho; 

• Desenvolver um plano de monitorização e uma forma de avaliação do projecto; 

• Procurar formas de financiamento dos projectos e acções propostas, tanto pelos GB 

como pelos actores locais; 
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• Ajudar os GB no estabelecimento de parcerias. 

O Coordenador deve pertencer a um Departamento Estratégico existente na câmara, que 

deve permitir reduzir a diferenciação vertical rígida existente, assim como a diferenciação 

horizontal, permitindo de uma forma mais rápida e simples a implementação de projectos 

integradores. 

A existência do coordenador é inerente há existência de vários GB. A implementação de um 

coordenador só deve ser aplicada com a existência de mais de dois GB. 

Departamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável 

Qualquer organização reflecte na sua orgânica, os seus ideais e princípios básicos de 

governação. Tal como refere o Decreto-lei nº116/84 de 6 de Abril, alterado pela Lei nº 44/85 

de 13 de Setembro, no artigo nº 2 “a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais 

adequar-se-ão aos objectivos de carácter permanente do município, bem como, com a 

necessária flexibilidade, aos objectivos postos pelo desenvolvimento municipal e 

intermunicipal”. Este artigo indica que uma estrutura deve ter um carácter dinâmico, 

impondo alterações ou ajustes, decorrente da dimensão e natureza dos problemas a 

solucionar. Assim sendo pode existir ajustes na orgânica da câmara de forma a tornar mais 

claro a estratégia seguida pela autarquia. 

Sugere-se assim, a alteração da macro estrutura dos serviços municipais, pela criação de um 

Departamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável, que não só tem como 

função a análise das acções apresentadas pelo Gestor de Bairro, assim como outras acções 

referentes a A21L e o desenvolvimento sustentável. 

Este departamento deve posicionar-se como unidade orgânica sem integração a outra 

Direcção Municipal.  

A título de exemplo expõem-se o caso da Câmara de Almada que em 2005 criou o 

Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável (DEGAS), traduzindo desta 

forma um dos principais objectivos e desafios da câmara 



69 
 

No caso da proposta apresentada, este departamento deve ser composto por técnicos 

capazes de ter uma visão holística dos problemas existentes, permitindo uma análise 

rigorosa das propostas apresentadas pelo GB. 

A criação deste departamento permite a execução mais rápida das acções, possibilitando dar 

mais visibilidade do trabalho realizado pelos GB. Esta razão ocorre pelo facto de lhe serem 

atribuídas competências de nível estratégico, permitindo uma intervenção horizontal e 

transversal a toda a autarquia, estabelecendo uma estreita ligação com o executivo 

municipal em diferentes áreas de competência. 

A não existência deste departamento não inviabiliza a existência de um Gestor de Bairro. No 

entanto, pode tornar o processo de decisão e de implementação mais demorado.  

A equipa técnica deve ser assegurada por uma equipa de técnicos constituída por 

representantes de cada Departamento ou Gabinete de câmara, assim como o coordenador 

dos GB deverá estar integrado no Departamento de Ambiente. 

. 
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5.3 Proposta de implementação 

Indo ao encontro dos princípios estabelecidos na A21L, a base de toda a implementação do 

processo deve ser a participação pública e o envolvimento das comunidades. Deste modo, 

pretende-se que todo o processo de implementação do GB seja feito tendo em conta esta 

ideologia. 

A metodologia proposta assenta em cinco momentos distintos: 

• Realização do estudo de viabilidade da proposta, que deve ser realizado em três 

fases: a) observação e reconhecimento da zona de actuação; b)obtenção de dados 

através de inquéritos e entrevistas às pessoas que vivem no bairro, assim como 

actores relevantes, permitindo a compreensão da realidade presenciada no bairro e; 

c) uma fase de reflexão da informação recolhida. 

• Planeamento; 

• Acção; 

• Monitorização; 

• Avaliação da ferramenta a aplicar. 

 

Estudo de Viabilidade composto por três momentos: 

a. Primeira fase: observação e identificação das características intrínsecas de cada 

bairro, procurando encontrar a finalidade e o contributo que este instrumento 

trará para a comunidade e que visão será necessária implementar pelo Gestor de 

Bairro. 

b. Segunda fase: é baseada na matéria observável, aprofundando a questão das 

necessidades e utilizações do espaço pelos cidadãos. Esta fase procura analisar as 

necessidades dos cidadãos por meio de questionários e inquéritos de uma forma 

simples e directa, permitindo entender de que forma o espaço é vivenciado, que 

utilidades e iniciativas são realizadas, que necessidades as pessoas sentem, que 

aspectos acham que devem ser melhorados, o que esperam do bairro e que 

perspectivas tem do bairro. 



71 
 

c. Terceira fase: assenta sobre a reflexão da informação recolhida por intermédio 

das entrevistas, inquéritos, consulta de documentos, permitindo compreender se 

as características do bairro convidam à implementação de outros dispositivos; se 

é necessário a existência de mais de um elemento como GB; se a resposta aos 

problemas passa pela implementação de uma equipa ou de um indivíduo, entre 

outras.  

A realização de Fóruns de Participação com os principais agentes locais é importante para o 

debate e contributo da proposta, propondo-se a realização de dois Fóruns. Um mais 

vocacionado para os decisores políticos (embora deva ser aberto a todos os elementos da 

comunidade), no qual se deverá avaliar a proposta tendo em conta a sua implementação e a 

sua finalidade (primeira fase). O segundo fórum deve ser realizado após a conclusão dos 

estudos envolvendo os principais agentes locais para se debater e equacionar a proposta, 

mediante a apresentação dos resultados do estudo. Deste fórum deveram sair linhas 

orientadoras para as fases seguintes.  

Planeamento deve ser efectuado tendo em conta toda a informação recolhida 

anteriormente, principalmente focada nos pontos concordantes resultantes dos fóruns de 

participação. A estratégia deverá incluir princípios da A21L existente no município, assim 

como deve adaptar as necessidades e exigências eminentes do bairro. 

É nesta fase que devem ser definidos os temas que apresentaram prioridade de execução, 

tendo em conta o que foi estabelecido no fórum participativo. A título de exemplo deveram 

ter prioridade acções referentes ao bem-estar social, ambiente, gestão de património e 

espaços públicos, planeamento e transportes.  

Nesta fase deve ser definida o tipo de abordagem bem como os diferentes mecanismos que 

permitam a aproximação dos cidadãos e dos restantes actores locais, para que estes 

consigam solucionar os problemas do bairro e trabalharem em parceria.  

Ao longo do processo deve existir uma melhoria dos métodos seleccionados para o 

envolvimento da população, consoante a resposta por parte dos mesmos  

Todo o processo de realização de fóruns e incentivos de participação deve ser discutido pelo 

Coordenador de Gestores de Bairro e os Gestores de Bairro. 
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Acção Esta fase é caracterizada pela implementação do GB no terreno, na avaliação das 

propostas de projecto e nos fóruns de participação. 

Responsabilidade do Gestor de Bairro  

As funções de um GB recaem sobre o registo e a caracterização dos problemas ou das 

propostas de projecto, assim como na tarefa de elucidar a população face as potencialidades 

e problemas do bairro.  

Este deve ter um gabinete ou um local de discussão, acessível a toda a população. É neste 

“gabinete de apoio” que é estabelecido o primeiro contacto entre a população e o GB, para 

a implementação de uma nova proposta ou apresentação de uma necessidade. Estas 

também podem ser realizadas por correio electrónico. 

Tanto num caso como noutro deve ser preenchido uma ficha na qual deve constar: o tema 

sobre o qual recai a acção; o local exacto (morada); as características do pedido; os actores 

que podem estar envolvidos; o nome do requerente; e um contacto. 

Este gabinete de apoio deve ter uma estrutura própria. Caso não seja possível, por 

inviabilidade da câmara ou pela atribuição de vários bairros ao mesmo gestor, devem ser 

estabelecidas parcerias com as associações, instituições ou organizações, para que possa 

existir uma cedência de espaço. Este gabinete de apoio ou local de discussão deverá estar 

em ligação com a população uma vez por semana, devendo o horário ser flexível de modo a 

facilitar a proximidade dos actores locais e o GB.  

Caso um GB seja responsável por vários bairros e este não tenha um local nos bairros onde 

possa trabalhar, deve existir uma estrutura física, um gabinete noutro local onde o GB possa 

registar as acções, que proceda à realização de propostas, faça a caracterização do bairro e 

estabeleça contacto com os diferentes parceiros, entre outras funções. 

Propõem-se que o GB se desloque aos locais onde são feitas as propostas de actuação onde 

foram identificados os problemas, e faça uma cobertura de carácter técnico (qual a 

gravidade da situação, que impactes está a causar no bairro, se poe em causa a saúde 

publica, entre outros aspectos) e fotográfico. O registo escrito e fotográfico pelo GB deve ser 

reencaminhado para o Coordenador dos Gestores de Bairro. 
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Caso o registo realizado tenha a intervenção de outros actores, deve ser fomentado o 

diálogo entre os diferentes actores, antes de existir o reencaminho do pedido para o 

Coordenador para que o problema seja resolvido. 

Departamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável 

Coordenador dos Gestores de Bairro   

O Coordenador dos Gestores de Bairro é a responsável pela avaliação dos pedidos, tendo em 

conta o tema e a gravidade da situação. Após o reencaminho do pedido pelo GB é o 

Coordenador que delibera quais os pedidos que devem ser apresentados à equipa técnica 

para posteriormente poderem ser avaliados e discutidos. Para uma melhor compreensão do 

problema pode ser pedido ao GB uma caracterização mais pormenorizada do local onde o 

projecto é implementado, assim como a realização de inquéritos ou questionários aos 

actores locais. 

Para avaliação e análise das acções a desenvolver propõem-se que tendo em conta a escala 

de actuação – de bairro – se elabore um questionário que permita realçar as mais-valias que 

a acção em si trará para a comunidade, na qual, a partir de uma soma de pontuações 

atribuídas às diferentes questões, se obterá um valor que permitirá concluir se o projecto 

tem viabilidade para ser executado ou não, tendo em conta a sustentabilidade local. 

A ficha de relatório do pedido, assim como a avaliação das acções, são documentos que 

devem ser elaborados na fase de planeamento. 

Equipa Técnica 

Após a elaboração da avaliação das acções pelo Coordenador dos Gestores de Bairro, as 

propostas de acção são apresentadas à equipa técnica (formada pelos restantes membros 

do Departamento e pelo Coordenador dos Gestores de Bairro), que tem como incumbência 

um olhar mais pormenorizado para as acções, tendo em linha de conta: o contexto, o 

planeamento e programas que possam já se encontrar em implementação; acções 

desenvolvidas anteriormente; articulação de acções que podem funcionar em conjunto; 

integração de parceiros que possam facilitar a implementação de acções; e impactes 

negativos e positivos nas diferentes esferas de acção. 



74 
 

As reuniões da equipa técnica para decisão de projectos e análise de propostas devem ser 

realizadas mensalmente e o GB deve estar atento de todo o processo, para que seja um 

veículo de informação para a população e outros actores locais interessados.  

Ao longo da implementação das acções devem existir fóruns de participação para que ideias 

da população sejam incutidas nos projectos, criando deste modo um trabalho conjunto. 

A divulgação dos fóruns de participação deve ser feita pelo GB de forma presencial, assim 

como por uma plataforma on-line, que também servirá de local de debate sobre as acções a 

decorrer e notícias sobre os projectos. 

Monitorização e avaliação As acções a desenvolver pelo GB deverão ser acompanhadas de 

monitorização e avaliação de modo, a que a ideia inicial de acção se mantenha.  

Nestes processos existem duas etapas: a primeira assente na definição de indicadores 

padrão, no qual se procura medir os resultados provenientes das acções e os impactes, e 

uma segunda etapa virada para a avaliação e desempenho por meio da comparação dos 

indicadores com as iniciativas realizadas. 

Para monitorizar o processo propõem-se uma plataforma que forneça um quadro para o 

planeamento, integração de parceiros e melhoria contínua, tendo como objectivo principal a 

avaliação da construção de um território sustentável com base numa cultura de boa gestão 

local. Esta ferramenta deve avaliar a eficácia, a eficiência e os custos da implementação das 

acções, assim como a satisfação das necessidades dos usuários. 

A responsabilidade pela elaboração e aplicação dos indicadores deve ser do Coordenador 

dos Gestores de Bairro com o auxílio dos GB, elaborando um Painel de Indicadores. Este 

poderá encontrar algum apoio no Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

(SIDS), nos indicadores de monitorização da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável (ENDS) e Plano de Implementação. 

Para avaliar o município no processo de implementação da A21L, e de que forma o GB 

contribui para esse objectivo, sugere-se que seja utilizada uma ferramenta disponibilizada 

pelo ICLEIA (International Institute for Local Environmental Iniciatives). Esta ferramenta é 

uma plataforma on-line chamada “Local Evaluation 21”23, que permite a auto-avaliação dos 

                                                      
23

 Disponível em: http://www.localevaluation21.org/ 
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processos para o desenvolvimento sustentável das autarquias locais. Esta avaliação é 

realizada pelo um conjunto de questões que abrange diferentes temas e diferentes critérios. 

Para avaliar o impacte que os GB têm na implementação da A21L prepõem-se que os 

técnicos do Departamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável desenvolvam 

critérios de avaliação, podendo-se apoiar nos critérios definidos na plataforma “Local 

Evaluation 21”. 

Para além da avaliação do impacte do GB, deve existir uma avaliação individual do trabalho 

executado pelos GB, de forma a conhecer o desempenho e as competências adquiridas junto 

da sociedade civil. 

5.3.1 Comunicação e Informação 

A sociedade actual cada vez vive menos no local onde reside, o que causa por vezes 

desinteresse por parte das populações de participarem e de terem uma atitude pró-activa. O 

desafio que hoje é colocado às autarquias é que estas sejam capazes de captar o interesse 

das populações para os problemas, assim como o seu interesse em colaborar.  

Embora a comunicação oral, o “passa-a-palavra” continue a ser um veículo de comunicação 

por excelência propõem-se que: 

• Seja feita a divulgação das acções desenvolvidas por meio do Jornal Municipal e da 

importância destas para a implementação da Agenda 21Local; 

• Seja colocada à disposição uma plataforma on-line, onde se possa acompanhar as 

acções e seja possível a participação por entremeio de sugestões, comentários ou um 

fórum de debate. Na mesma deve estar disponível informação sobre os fóruns 

participativos, reuniões existentes, actividades que envolvam a participação e o 

contacto do GB da zona de residência; 

• Haja a promoção e a realização de iniciativas culturais, assim como de conferências, 

estimulando o interesse pelo bairro; 
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• Haja a criação de um logótipo que permita a identificação do projecto Gestor de 

Bairro. Esta criação atribuirá ao GB identidade visual própria e um maior impacte na 

sociedade, principalmente ao nível das faixas etárias mais jovens. 

• Haja a criação de uma rede social mais alargada para que as iniciativas que se gerem 

sejam integradoras. Pode-se socorrer a redes sociais já existentes, como o Twitter ou 

o Facebook, que permitem ajudar a monitorização em termos promocionais e de 

suporte científico dando a conhecer a ideia, aproximando o bairro ao exterior e 

incentivar outras autarquias a seguir o exemplo. 

5.3.2 Financiamento 

O financiamento da implementação do GB deve ser suportado pela câmara, assim como 

algumas propostas de acção promovidas por este. Os custos referentes à implementação do 

GB já devem constar no plano plurianual e orçamental de forma a dar alguma continuidade 

aos projectos. No entanto pode ser necessário o apoio de políticas comunitárias para 

suportar o instrumento, e as acções que deste poderão resultar.  

A estrutura operacional do Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN, por 

intermédio dos Programas Operacionais Temáticos e Programas Operacionais Regionais 

podem ser grandes ajudas para o co-financiamento de projectos para o período de 2007 – 

2013. 

Do programa operacional dá-se destaque ao Eixo Prioritário IX – Desenvolvimento do 

Sistema Urbano Nacional do Programa Operacional Temático Valorização do Território 

(POVT). Dos cinco domínios de intervenção que abraça, é de referir o 1o -Acções inovadoras 

para o desenvolvimento urbano que tem como objectivo apoiar projectos-pilotos que ainda 

não tenham sido testados em território nacional e que motivem a sua replicação, 

nomeadamente nas áreas: a) prestação de serviços de proximidade; b) mobilidade e 

acessibilidade urbana; c) prevenção e combate à criminalidade; d) gestão de espaços 

públicos e do edificado; e) construção sustentável, f) ambiente urbano, g) valorização e 

empreendedorismo dos recursos territoriais; e h) governação urbana com apoio da 

participação pública dos cidadãos e outros actores económicos e sociais. 
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O financiamento é realizado pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão. As candidaturas a fundos 

estão relacionadas com os objectivos e abrangências das acções a implementar. 

A taxa máxima de co-financiamento é de 70%. 

Destaca-se o Programa LIFE + que co-financia acções a favor do ambiente e que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável da Europa, destinado a organismos, agentes e 

instituições públicas e/ou privadas. O Programa LIFE + apresenta alguma amplitude de 

acção, devendo os projectos a financiar: 

• Ter interesse comunitário, contribuindo para o desenvolvimento da execução e 

actualização da política e da legislação ambiental da Comunidade Europeia; 

•   Ter coerência técnica e financeira viável e ser rentável. 

A terceira condicionante está intimamente ligada à abrangência do projecto e o objectivo, 

uma vez que deve obedecer a um destes critérios: ser projectos de práticas de melhoria ou 

de demonstração no domínio da preservação das aves selvagens ou dos habitats; projectos 

inovadores ou de demonstração a nível comunitário relacionados com os objectivos da 

política do ambiente; campanha de sensibilização ou formação para a prevenção de 

incêndios florestais ou projectos para o acompanhamento alargado, harmonizado, exaustivo 

e a longo prazo das florestas e das interacções ambientais. 

No caso do GB este pode-se enquadrar no Programa LIFE + Informação e Comunicação, que 

tem como objectivo sensibilizar através de campanhas de acção de comunicação questões 

ambientais; ou no Programa LIFE + Política e Governação Ambiental que apoia projectos 

inovadores ou de demonstração relacionados com os objectivos ambientais da Comunidade 

Europeia, incluindo o desenvolvimento de boas práticas. 

Os objectivos específicos do Programa LIFE + Política e Governação Ambiental24 são: 

a) Contribuir para a elaboração e a demonstração de abordagens políticas, de tecnologias, 

de métodos e de instrumentos inovadores; 

                                                      
24

Regulamento (CE) N.o 614/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio de 2007 
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b) Contribuir para a consolidação da base de conhecimentos para a elaboração, a 

apreciação, a monitorização e a avaliação da política e da legislação ambientais; 

c) Apoiar a concepção e a aplicação das abordagens de monitorização e de apreciação do 

estado do ambiente e dos factores, pressões e respostas com impacte no ambiente; 

d) Facilitar a execução da política ambiental da Comunidade, especialmente ao nível local e 

regional; 

e) Dar apoio a uma melhor governação ambiental, alargando a participação das partes 

interessadas, incluindo a das ONG, no processo de consultas e na execução das políticas. 

O Programa LIFE+ não financia projectos abrangidos por outros instrumentos financeiros 

comunitários. A taxa máxima de co-financiamento das acções é de 50% custos elegíveis do 

projecto. 

5.4 Análise da Implementação do Gestor de Bairro 

5.4.1 Análise do meio envolvente - PESTA 

Todos os instrumentos que são implementados no terreno têm influência e são 

influenciados pelo meio envolvente. Todas as organizações que operam num meio 

circundante bastante amplo a longo prazo poderão ser condicionadas pelo meio envolvente 

contextual e transaccional (Mendes, 2010). 

O GB actua num meio bastante diversificado com ligação a vários actores locais, devendo ter 

em consideração os dois meios, tanto o contextual como transaccional. 

Considera-se como meio envolvente contextual: o contexto económico, sociocultural, 

político-legal, tecnológico e ambiental. 

A análise destas componentes permite compreender o impacte que um GB poderá trazer ao 

bairro. Esta análise ao longo do processo poderá ajudar na monitorização das acções tendo 

em conta a situação actual e o impacte esperado pela implementação destas. 

A Tabela 5.1 explicita os impactes que o gestor de bairro poderá causar. 
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Tabela 5. 1 Análise do impacte do GB num bairro em relação aos diferentes contextos. 

 

Contexto Impacte causado pelo Gestor de Bairro 

Económico Nulo: embora a longo prazo as actividades desenvolvidas possam 

levar ao melhoramento do nível de vida no bairro, possibilitando a 

fomentação novos postos de trabalho. 

Sociocultural Positivo: promove a comunicação e o diálogo entre diferentes 

actores, estimulando a criação de elos de ligação e incentivando a 

coesão social; promove a equidade e o acesso à informação; 

promove acções no bairro para melhorar a qualidade de vida no 

bairro, assim como hábitos de vida; incentiva a ideia de pertença de 

espaço e contribui para o aumento de valores sociais. 

Político Positivo: fomenta a participação pública por meio dos fóruns 

participativos, da internet e da existência do gabinete local; promove 

o processo deliberativo e a democracia participativa; 

Negativo: caso não sejam vistas acções a serem implementadas e 

problemas resolvidos, pode ser considerado como uma fantasia 

política, sem ligação com a realidade e as preocupações eminentes, 

levando ao desinteresse por parte de alguns actores locais. 

Tecnológico Positivo: promoção das actividades e da participação através da 

internet, sendo um veiculo de comunicação tanto interno (facilitando 

a ligação entre o coordenador e os gestores), como externo.  

Ambiental Positivo: mediante as actividades que contribuem para o 

melhoramento do espaço, de iniciativas de sensibilização e de 

informação. 

Negativo: se a deslocação para o registo das ocorrências ou das 

propostas de acções seja realizado por um veículo motorizado. 
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5.4.2 Análise SWOT 

A análise do meio envolvente do GB permite conhecer as oportunidades e ameaças 

relacionadas com a implementação e execução da estrutura.  

Uma análise SWOT pretende focar os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças 

que a implementação da estrutura pode acarretar. Esta análise permite uma sumarização 

dos aspectos relevantes, garantindo a percepção da correlação existente entre efeitos 

externos e internos.  

Embora não se possam controlar os efeitos externos, pode-se procurar oportunidades e 

evitar as ameaças. O conhecimento destes pontos permite ir ao encontro do melhoramento 

dos factores críticos, e desta forma melhorar os projectos e novas propostas das quais estas 

serviram como orientação. A Tabela 5.2 apresenta a análise SWOT realizada para o Gestor 

de Bairro. 

O facto de ser um projecto inovador de aproximação da população pode só por si ser uma 

ameaça ao próprio projecto, uma vez que pode gerar desconfiança na população em relação 

as verdadeiras intenções do GB. Caso a população não entenda bem o trabalho que se está a 

realizar, poderá criar resistência à introdução do GB no seio da comunidade. Para fazer 

frente a esta possível realidade é necessário uma manifestação clara das funções que GB 

abarca, permitindo de uma forma gradual baixar as possíveis barreiras criadas pela 

comunidade, convidando-a a fazer parte da mudança e do processo decisivo. 

Associado à novidade do projecto, pode-se encontrar a ideia de “fantasia”, uma vez que a 

não implementação de acções, a não visualização concreta do compromisso de que a 

participação e a opinião pública são importantes, pode por em causa a entidade.  

Em termos do GB a desculpabilização de falta de meio pode ser usada para a não acção, e 

para a não promoção de incentivos participativos, de realização de actividades junto da 

população e troca de conhecimentos. A falta de meio não pode servir como razão para a não 

acção. Em resposta a este problema é necessário que o Gestor tenha noção que pode 

realizar o seu trabalho sem estar associado grandes custos, promovendo o estímulo do 

interesse da população e o estabelecimento de parcerias. 
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Tabela 5. 2 Análise SWOT do Gestor de Bairro.

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Sensibilizar a população para os problemas ambientais  

• Promover a equidade e o direito à informação 

• Promover o diálogo entre população residente, associações, 
autoridades, decisores políticos, grupos comunitários, 
voluntários e empresas locais  

• Apresentar um carácter flexível capaz de se adaptar às 
realidades dos bairros de actuação 

• Estabelecer uma proximidade e preocupação constante junto 
da população 

• Promover o desenvolvimento de acções a curto, médio e 
longo prazo 

• Facilitador 
 

• Processo demorado que se encontra relacionado a hábitos e 
valores da população 

• Grande abrangência populacional 
 

 

Oportunidades Ameaças 

• Permitir uma maior transversalidade e rapidez de resposta 

• Estimular uma mudança de hábitos sociais na população  

• Promover as potencialidades do bairro 

• Desenvolver trabalhos com outros bairros, ampliando a rede 
social através da tecnologia (internet) 

• Actualização constante dos dados do bairro. 

• Novidade do projecto podendo ser vista como “fantasia” 
política 

• Demora das acções se sentir junto dos actores locais 

• Desconfiança por parte dos moradores não compreendendo 
bem o trabalho que este a ser realizado. 

• Gestor de Bairro se auto-atribuir novas tarefas a que não lhe 
competem 

• Resistência à introdução do Gestor de Bairro no seio do bairro 

• Desculpabilização pela falta de meios 
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Capitulo 6. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES 

Ao longo dos anos tem-se verificado que a Terra é um recurso escasso e que deve ser 

preservado para que seja aproveitada pelas gerações futuras, tal como nós o fizemos. 

Há vinte e três anos o mundo foi colocado em alerta pelo Relatório de Bruntland sobre o 

crescente esgotamento de recursos e a incapacidade da biosfera assimilar todo o impacte 

que o Homem estava a causar. Nascia assim a premissa que iria dar origem ao 

desenvolvimento sustentável. 

O conceito embora com alguma controvérsia, devido as variáveis a que se encontra ligado, 

nomeadamente o poder económico e os interesses específicos que definem as necessidades, 

não apresentando um conteúdo concreto e normalizado junto da comunidade técnico-

científica, é uma porta de saída e uma ferramenta de alavanque para a consciencialização de 

que a mudança deve ser o rumo a seguir. 

A incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável nas políticas e estratégias 

nacionais é o primeiro passo para que as decisões não sejam tomadas como actos isolados, 

mas como ideias integradoras capazes de abarcar diferentes componentes para 

implementação de uma solução. 

A A21L surge como instrumento político para a implementação do desenvolvimento 

sustentável local, por meio de um processo que leve o planeamento à acção, estimulando a 

participação pública, aumentado as formas democráticas de gestão de espaço e permitindo 

novos modelos de governação. 

O facto do conceito de desenvolvimento sustentável ser ambíguo leva a que não exista uma 

“receita” ou manual de aplicação igual para todos os locais, devendo exigir da parte das 

autoridades uma consciencialização e uma compreensão das necessidades e as ambições 

passíveis de alcançar pelo local. 

A passagem do reconhecimento à acção não se pode limitar a uma espera infinita sem metas 

à vista, sendo necessário existir um esforço acrescido pelas autarquias locais para chegar a 

mensagem a todos de um compromisso contínuo.  
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A revisão bibliográfica e o conhecimento de casos de estudo, permitiu desenvolver uma 

estrutura que promova a ligação das autarquias locais com os diferentes actores 

envolventes, desenvolvendo uma acção conjunta que permita a construção de lugares mais 

agradáveis para se viver e trabalhar. Neste sentido desenvolve-se a ideia de Gestor de 

Bairro. 

Um GB é uma identidade que nas suas acções promove o diálogo entre diferentes actores 

locais, cria parcerias e tem um olhar atento sobre as necessidades do bairro, integrando os 

princípios estabelecidos na A21L, ajustando a sua implementação à escala de bairro. Esta 

aproximação permite a melhoria dos diferentes níveis estruturantes que compõem o bairro 

melhorando a qualidade de vida. 

A sua principal missão assenta em cinco princípios: a responsabilidade global do bairro 

(incentivando a co-responsabilização e intervenção activa); a democracia local; a integração 

da população na tomada de decisão; a cooperação da comunidade (através da ideia de 

pertença a um espaço que deve ser preservado e melhorado continuamente); e a prevenção 

(possuir ferramentas de actuação capazes de criar pressão no compromisso da acção). 

A sua implementação cria mais-valias tanto para a população, como para a autarquia que o 

implementa. Em termos das autarquias, permite a estas estabelecer uma troca de 

informação entre a população e outros diferentes actores locais, para a identificação dos 

anseios e expectativas da população, assim como identificar com precisão a natureza e a 

escala do problema, permitindo que as soluções sejam ajustadas de forma a serem 

eficientes. A existência de uma estrutura local permite a monitorização do processo da A21L 

ao nível da pequena unidade territorial. 

A diminuição da área de actuação, nomeadamente a um bairro, permite mais facilmente 

incutir os princípios de sustentabilidade e deste modo influenciar áreas circundantes a 

mudanças de hábitos e a estilos de vida, uma vez que sistemas provocam a alteração de 

outros sistemas. 

Em termos da população elas beneficiam da melhoria de qualidade de vida, por intermédio 

do ajuste e intervenção de acções ao nível local, da inclusão destas no poder decisivo 

auxiliando o sistema de representação político e da informação equitativa que deste modo 

as permite tornar mais responsáveis e conscientes das decisões tomadas. Para além de 
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promover a co-responsabilidade e a parceria entre actores para a realização de um trabalho 

integrado. 

A partir da análise PESTA considera-se que o impacte negativo da implementação do GB é 

sentido na Política e no Ambiente, embora ambas as situações possam ser contornadas.  

No caso do Ambiente a situação é contornada pelo uso de meios não motorizados, na 

deslocação do GB. No caso da análise Política está é mais complicada, uma vez que esta 

iniciativa poderá ser encarada como ideia sem acção associada, levando ao desinteresse e 

desconfiança da população. Todavia esta poderá ter uma resposta bastante positiva caso a 

população visualize verdadeiros resultados e interesse por parte das autarquias em ouvirem 

os seus problemas e procurarem soluções para a melhoria do seu bairro. 

O factor preponderante para a aplicação do instrumento é a manifestação do interesse 

político. Se não existir motivação das diversas entidades, nem vontade de cidadania à 

abertura de diálogo, só o esforço continuado das autarquias locais poderá por em marcha o 

mecanismo. Sem o interesse e vontade coloca-se em causa a aplicação da estrutura para a 

inserção do Gestor de Bairro. 

As autarquias embora sejam o cerne da implementação local da Agenda 21, não devem 

trabalhar sozinhas, devendo sim, existir um trabalho e um acompanhamento tanto para as 

auxiliar na implementação das acções, como para as incentivar na elaboração do seu plano à 

acção e assim realizarem os seus projectos. 

Tal como o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (2007) refere 

a implementação da A21L deve partir de uma perspectiva da “base para o topo”, e não ao 

inverso gerando a institucionalização de práticas burocráticas, que originará uma 

desmobilização à participação e à relação estabelecida entre munícipes e autarcas. 

A não participação e inclusão dos cidadãos nos processo mais transversais e estratégicos que 

tenham como base o desenvolvimento sustentável, não poderão dar frutos robustos e 

capazes de fazer frente aos verdadeiros problemas existentes. A necessidade imergente de 

apelar à importância dos diferentes actores chave na chamada tomada de decisão permite 

incluir padrões e hábitos de vida dos cidadãos, dando a conhecer melhor às autoridades 

locais o seu município. 
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A cultura de inabilidade que não acredita que a sua intervenção possa gerar medidas 

eficazes deve ser alterada, sendo primordial a intervenção do Estado para incutir nas novas 

gerações o espírito crítico, interventivo, e informado para que se formem cidadãos 

interessados e participativos. 

Esta mudança parte por uma maior formação cívica nas escolas e uma abertura de espírito 

nas gerações futuras sobre os problemas que a sociedade actual atravessa, de forma a 

compreenderem que a sua participação e a sua opinião são forças motrizes de actuação, 

para uma alteração duradoura. A criação de locais de debate nas escolas sobre os problemas 

são formas de fomentar o princípio da mudança. 

Ao se analisar os diferentes casos de estudo é susceptível verificar diferentes respostas 

consoante as sociedades a que se aplicam. No caso britânico e alemão o conceito apresenta 

uma maior organização e intervenção por parte das autoridades locais, sendo uma resposta 

de topo, enquanto nos casos franceses existe uma maior envolvência e sentido reivindicativo 

por parte das populações, sendo elas mesmo as impulsionadoras de projectos.  

Ao estudar a realidade portuguesa observamos um contexto diferente dos mencionados nos 

casos de estudo. Não obstante da história política vivenciada pela população portuguesa que 

se encontra enraizada, o sentido reivindicativos de acção e iniciativo não é uma marca do 

carácter português, havendo a necessidade de impulsos para a realizações de acções. 

É nesta questão que as associações de bairro nomeadamente as associações de moradores 

apresentam grande importância na mobilização das populações, já que grupos organizados 

são capazes de dar melhores respostas e contribuírem mais para a melhoria contínua do que 

elementos isolados. 

Embora as associações sejam importantes existe inerente a necessidade de uma maior    

pro-actividade que pode ser ajustada com a existência de um elemento externo que envolva 

a população e a mova a ser criativa e inspiradora sobre as questões preocupantes no seu 

bairro. 

O GB surge como uma mais-valia na alteração comportamental de inabilidade e sentido de 

agir a quando reivindicando objectivos e medidas concretas, permitindo a comunidades 
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criarem as suas próprias estruturas internas, que posteriormente substituirão o elemento 

externo, que serviu como alavanca para a participação das populações. 

A efectiva envolvência dos cidadãos permite um contributo forte para a construção de 

lugares onde as pessoas queiram viver e trabalhar tanto agora como no futuro, construindo 

assim comunidades sustentáveis.  

A presente dissertação procura ser um ponto de partida e uma base orientadora para 

futuras estruturas de cariz participativo na população e ligação de actores chave existentes 

no território, contribuindo de uma forma mais positiva na construção de espaços mais 

criativos, abertos ao diálogo/comunicação e conscientes das escolhas realizadas para o 

futuro. Assim como se aspira que possa servir como base para a aplicação de projecto-piloto 

no terreno. 

Apresenta-se plena consciência que só o estudo mais aprofundado aliado à aplicação do 

projecto no terreno, poderia permitir incluir e constatar a importância e o impacte que este 

poderia causar na população e no trabalho das autarquias locais, tanto na implementação 

como na acção. 

Para ponto de partida para futuros trabalhos sugere-se:  

• A realização de entrevistas a um painel de especialistas de diferentes áreas, 

nomeadamente professores universitários, consultores, câmaras entre outros, 

permitindo realizar um teste de robustez, dando um maior equilíbrio e peso à 

proposta. 

• Compreender o contributo do GB para a Certificação Território, uma vez que 

promove acções e sensibiliza a população para mudanças de hábitos. A titulo de 

exemplo, introduzindo boas práticas na utilização racional da energia e da água em 

casa, incentivando à compostagem doméstica e à reciclagem, e motivando à criação 

de ideias criativas, reaproveitando os resíduos. Para além deste envolvimento, a sua 

presença no território e observação constante deste permite uma melhoria 

continuada do esforço inicial, ajudando na orientação da construção de medidas de 

desenvolvimento sustentável. 
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• O possível alargamento do conceito de Gestor de Bairro para uma equipa que 

permita a gestão do bairro, pelas orientações de um GB. Esta ideia parte tanto do 

conceito britânico e alemão, como das equipas de GTL, que intervém directamente 

no terreno. Talvez uma reflexão sobre o impacte que teria ao nível das políticas 

nacionais e locais, como das implicações associadas à aplicação no terreno. 

• Reflexão sobre o contributo do GB para a diminuição do distanciamento existente 

entre bairros sociais/bairros críticos face à restante sociedade. 

Pretende-se que a presente proposta seja vista como uma contribuição e um ponto de 

partida para dar voz as populações, incentivando a promoção de trabalho em conjunto. A 

proposta não pretende ser vista como algo estático, mas dinâmico e adaptável às 

necessidades de cada município, de modo a que estes, as populações e outros actores locais 

se possam apoiar mutuamente e conciliando posições, possibilitando a concretização de 

desejos comuns onde os espaços são mais apelativos e promissores. 
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