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Resumo 

 

 A arquitetura é uma disciplina que sempre acompanhou o progresso social e as 

transformações a este associadas, tendo vindo a desenvolver-se pelo homem e para o homem. 

Assim, com o surgir de problemas complexos de génese urbana geradores de grandes 

transformações no modo de abordar a arquitetura, surgiu uma nova forma de projetar, na qual o 

utilizador se trata de mais um membro da equipa de trabalho, incluindo assim as comunidades no 

desenho e construção dos espaços que irão utilizar. 

 Esta dissertação, analisando relações entre arquiteto e utilizador, pretende discutir a inclusão 

do utilizador não-perito na conceção de projetos de arquitetura, de modo a chegar à conceção de 

uma metodologia de trabalho aplicável a projetos de arquitetura social participada. O trabalho funda-

se na necessidade de perceber os processos de arquitetura participada já colocados em prática e 

dos respetivos modelos utilizados. Posteriormente, enquadrando a importância de outras disciplinas 

nestes processos, compreendeu-se que seria indispensável analisar processos de participação em 

processos relacionados com marketing, uma vez que esta disciplina se centra no estudo do 

consumidor. Ao confrontar estudos de casos de participação em arquitetura com as teorias de 

abordagem do marketing, tornou-se possível realizar uma proposta metodológica informada e 

rigorosa de como pode ser levado a cabo um processo de arquitetura social participada. 

 A relevância do presente trabalho prende-se com os contributos que o marketing traz à 

participação em projetos de arquitetura, uma vez que a disciplina do marketing utiliza ferramentas 

que permitem introduzir um modo formal, lógico e quantitativo de resolver problemas em processos 

que, em arquitetura, se têm tido como abertos, informais e de limites pouco definidos. Ao utilizar 

estas ferramentas rigorosas, com o objetivo de identificar as necessidades e preferências do 

utilizador, torna-se possível melhorar continuamente a metodologia utilizada e gerar um corpo de 

conhecimento técnico acerca do tema da participação em arquitetura social. 

 Os resultados do estudo levado a cabo permitiram a conceção de uma proposta de trabalho 

metódica e rigorosa a aplicar a projetos de arquitetura social participada, a sua aplicação a um 

projeto já em curso e, ainda, a discussão do papel do arquiteto neste tipo de projetos sociais, 

enfatizando a necessidade do trabalho pluridisciplinar e de transformar a formação profissional dos 

arquitetos. 
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Abstract 

 

 Architecture is a discipline that has always followed the social progress and the changes that 

arise from it, having been developed by and for men. With the emergence of complex problems 

related to urbanity, there have been major transformations in the process of designing architecture 

with the forthcoming of a new way of design where the user is also a member of the working team 

and communities are included in the design and construction of the spaces they are going to use. 

 This dissertation, analyzing the relationships between architect and user, intends to discuss 

the inclusion of non-experts in the design of architecture projects in order to reach the framing of a 

working methodology to apply to participatory projects in social architecture. To achieve this, the work 

began with an analysis of architectural participatory processes already put in place and the models 

that were used in these. Later, framing the importance of other disciplines in these processes, it was 

understood that it would be essential to analyze participation methods in procedures related to 

marketing, since this discipline focuses on the study of consumer behaviour. By confronting case 

studies of participation in Architecture and Marketing theories, it was then possible to make an 

informed and rigorous methodological proposal defining how a process of participatory social 

architecture could be carried out. 

 The relevance of this work is related with the contributions that Marketing brings to 

participation in architectural designs, since the discipline uses rigorous tools that allow us to include a 

formal, logical and mathematical way of problem solving in participated social architecture processes, 

that have been considered open, informal and ill-defined. By using these stringent tools, it becomes 

possible to continuously improve the proposed methodology, as there is mathematical data available 

for evaluation purposes, and to generate a technical body of knowledge on the subject of participation 

in social architecture. 

 The results of the study carried out allowed, on the one hand, the design of a proposal for a 

systematic and rigorous work method to implement in participatory social projects of architecture and, 

on the other hand, the discussion of the architect's role in this type of social projects, emphasizing the 

need for multidisciplinary work and transformations on the training of architectural students. 
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 A arquitetura tem vindo a desenvolver-se pelo homem e para o homem. A organização dos 

espaços prende-se com necessidades humanas, a materialização da arquitetura com 

disponibilidades naturais (mas também humanas) e a edificação das formas com a vontade e 

capacidade de quem as produz. Assim, a arquitetura é caracterizada por um forte caráter social que 

lhe é indissociável. 

 À medida que a sociedade foi evoluindo, reagindo e ultrapassando problemas que foram 

surgindo, também a arquitetura registou mudanças que acompanharam as transformações sociais. É 

hoje possível estudar, por exemplo, o movimento Moderno e compreender o porquê de a arquitetura 

ter, à data, sido considerada uma arte social (Jenkins & Forsyth, 2010). A questão que se coloca 

neste momento é a de entender como é que a arquitetura acompanha, ou não, a sociedade 

contemporânea e que transformações devem ser operadas na ação dos arquitetos para que a 

arquitetura possa corresponder melhor ao acompanhamento e assistência das necessidades 

humanas. 

 A partir do século XX, intensificaram-se as transformações urbanas em grande escala, 

capazes de afetar um considerável número de pessoas. Surgiu conceito de “problemas complexos”, 

que visa tipificar os problemas da viragem do milénio, que começaram a ser mais intrincados e inter-

relacionados. Essas grandes transformações urbanas, associadas a este tipo de problemas, geraram 

uma nova vertente na produção da arquitetura que iria ao encontro do trabalho com o utilizador e o 

papel do arquiteto veio a tornar-se cada vez mais inclusivo no trabalho com comunidades e com não-

peritos na conceção dos projetos de arquitetura.  

 É sobre este âmbito social da arquitetura e do arquiteto que a presente dissertação se 

centra, para: 

 perceber como têm decorrido os processos de arquitetura dita participada nos séculos XX e 

XXI; 

 indagar sobre a existência de modelos definidos para a implementação deste tipo de projetos 

ou pesquisar se cada caso é ainda estruturado autonomamente; 

 entender o papel da arquitetura interdependente com outras disciplinas, quando se fala de 

processos participativos; 

 analisar como é que os processos de participação têm sido levados a cabo em áreas para 

além da arquitetura e como as podemos relacionar com esta última, clarificando o que 

podemos aprender a partir das diferentes áreas, em particular da disciplina do marketing. 

  

 Tendo como objetivo principal ensaiar uma proposta de metodologia
1
 a aplicar a processos 

de arquitetura social participada, importa estruturar o modo como a investigação deve ser conduzida. 

  

 No primeiro capítulo tem início o estudo daquilo que tem vindo a ser realizado no campo da 

arquitetura participada. Começa esta parte da dissertação com um sintético enquadramento histórico 

acerca de processos internacionais de capacitação, seguido de uma investigação centrada em 

                                                      
1
 A escolha do termo "metodologia" fundamenta-se no conceito apresentado pelo dicionário Merriam Webster, que explica o 

mesmo como sendo "um corpo de métodos, regras e princípios utilizados por uma disciplina: um procedimento ou conjunto de 
procedimentos" (Webster, 2015) 
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estudos realizados sobre a participação e metodologias desenvolvidas. Enquadra-se, depois, 

historicamente a arquitetura participada em território nacional e analisam-se os Processos SAAL e as 

ferramentas de participação existentes no segundo milénio. Desta primeira investigação e recorrendo 

à bibliografia analisada, realiza-se um esboço esquemático do que poderá ser uma metodologia de 

desenvolvimento de projetos de arquitetura social participada. 

  

 No segundo capítulo debate-se a importância de estudar a disciplina de marketing, na 

medida em que esta lida com as relações entre produtores e consumidores (quem projeta um 

produto/serviço e quem o utiliza). O capítulo abre com uma breve explicação sobre o marketing, 

como é que este se relaciona com o desenvolvimento de novos produtos e com fenómenos de co-

criação e capacitação. Inicia-se de seguida uma fase de revisão da literatura, em que são analisados 

estudos (de marketing) referentes à integração do consumidor no desenvolvimento de produtos e 

estudos (na área da arquitetura) relativos ao levantamento das necessidades e desejos dos 

consumidores. O capítulo encerra-se, avançando a possibilidade de serem encontradas pistas sobre 

ferramentas de marketing relacionadas com o modo como se deve interagir com o utilizador, no 

sentido de recolher informação sobre as suas necessidades e preferências, as quais podem ser 

utilmente aplicadas em processos de arquitetura social participada.  

  

 É no terceiro capítulo que se reúne a informação encontrada nos primeiros dois capítulos 

para intersetar as ferramentas de arquitetura sintetizadas no esboço de metodologia com as 

ferramentas de marketing, atingindo o objetivo central da dissertação que consiste em criar uma 

proposta de metodologia aplicável a projetos de arquitetura social participada. Neste capítulo irá ser 

descrita a metodologia, aprofundando as suas fases e o que deve ser realizado (e como) em cada 

uma. Por fim, de modo a enfatizar em que aspetos a proposta metodológica se aproxima ou diverge 

de casos reais atuais de arquitetura participada, esta será ainda comparada com o método 

processual utilizado num caso de estudo real e atual.  

 

 O ensaio de contraponto da metodologia proposta na presente Tese com a utilizada num 

caso real, permitirá consolidar a valia do método proposto, e lançar as conclusões sobre qual o papel 

que o arquiteto deve ter no trabalho com o utilizador em arquitetura social: quais as formas de 

interação entre ambos e como podem ser desencadeados os processos de participação, de modo a 

garantir a sustentabilidade dos projetos realizados e a satisfação dos utilizadores para os quais e 

com os quais foram criados. 
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1 Enquadramento da participação da arquitetura nos problemas sociais 
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 A arquitetura enquanto produto e processo esteve sempre interligada com as dinâmicas 

sociais. Apesar disto, foi existindo uma resistência por parte da cultura arquitetónica (visível não só 

no papel do arquiteto, mas também na sua formação académica) em relacionar-se com estas 

dinâmicas. As razões, segundo Jeremy Till
2
 são muitas, "mas centram-se na maneira como a 

complexidade e poder das forças sociais parecem incomodar a pureza dos valores arquitetónicos". 

Percebe-se assim que a participação social, enquanto forma de relacionar as dinâmicas sociais com 

a arquitetura, tenha vindo a ser sido tratada como uma "intrusão nos valores idealizados da cultura 

arquitetónica, logo que traz barulho não desejado a um processo já de si complexo" (Jenkins & 

Forsyth, 2010, p. xi). 

 Apesar da resistência generalizada à participação na arquitetura ao longo da história, houve, 

no entanto, momentos excecionais de tentativa de comunhão. Na realidade, em termos históricos, a 

maior parte dos edifícios foram idealizados e construídos pelos seus utilizadores. Foi apenas já no 

Renascimento, com o destacar do papel da arquitetura face às restantes artes, que a função do 

arquiteto enquanto especialista se começou a desenvolver, acompanhando o crescimento de novas 

formas socioeconómicas de interação, que contribuíram para o alargamento da distância entre 

arquiteto, o utilizador do projeto de arquitetura e o resto da sociedade. Do século dezassete até ao 

vinte e um, observámos então uma passagem do arquiteto enquanto detentor de um papel 

determinante nos processos de desenho e construção, para o de ator, por vezes, secundário num 

cenário com um vasto corpo de entidades reguladoras, construturas, gestoras e financiadoras. 

 No  Movimento Moderno, como afirmam Jenkins e Forsuth (2010) assistiu-se à advocacia da 

arquitetura enquanto arte social. Este argumento foi, no entanto, diluído na concretização dos 

projetos, que foram, ainda, na sua maioria, alocados a um círculo fechado de profissionais, à 

semelhança do que assistimos hoje com os "star architects", que desenvolvem projetos avant-garde, 

em que o cunho do arquiteto-estrela é tido como o principal atributo valorizador do edifício. 
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1.1 Contexto internacional 

 Através de um levantamento de diversos casos de participação em variadas geografias, 

espera-se conseguir compreender se existe um modelo de prática de processos de capacitação em 

arquitetura de caráter social (ou vários modelos) e quais os principais critérios que arquitetos e 

comunidade tiveram em conta (ou salientaram como importantes) ao longo deste tipo de projetos. 

 No seu levantamento sobre processos de capacitação no Reino Unido, Jenkins e Forsyth 

(2010) dataram o início dos anos sessenta como a época em que começou a surgir a compreensão 

do papel da comunidade no processo de desenvolvimento de ambientes construídos. Foi nesta altura 

(mais concretamente em 1963 e 1968) que John Turner escreveu os seus artigos (publicados na 

revista Architectural Design) acerca do papel das comunidades em relação ao Estado e que o 

arquiteto holandês John Habraken publicou (em 1961) a sua estratégia de desenho flexível para 

habitação, tendo desenvolvido as suas ideias em projetos realizados na Universidade Técnica de 

Eindhoven. Dando continuidade ao trabalho de Habraken, Nabel Hamdi e Nicholas Wilkinson 

envolveram-se (em 1970) no desenvolvimento da construção de habitações em Camden (Londres), 

estando também Hamdi ligado à academia no desenvolvimento de projetos de arquitetura de 

carácter de "auto-ajuda" para as comunidades. 

 Já nos Estados Unidos, como explicam Jenkins e Marcia Pereira
3
, a relação entre ambientes 

construídos e população esteve aliada aos movimentos de protesto social (pela igualdade de género 

e de raça) do final dos anos sessenta. Neste cenário de transformação dos valores sociais, arquitetos 

e outros profissionais dedicaram-se a representar as comunidades com mais necessidades e 

surgiram os chamados Community Design Centres, que providenciavam ajuda técnica (e legal) ao 

nível local, dentro de comunidades mais problemáticas, para resolução dos mais diversificados 

problemas, entre os quais problemas arquitetónicos e de planeamento. 

 Paralelamente às manifestações sociais que decorriam nos Estados Unidos, o Reino Unido 

deparava-se com a insatisfação das populações face às políticas de larga escala de recuperação e 

limpeza dos bairros afetados pela guerra. Neste contexto, surgiram associações (como a Support, 

em 1976) com o objetivo de ajudar (em termos de planeamento) as comunidades que tentavam 

resistir aos realojamentos (no caso da Support, em Convent Garden).  

 Também devido à Segunda Guerra Mundial (e de certo modo à semelhança do que tinha já 

acontecido depois da primeira), era necessário lidar com os fenómenos de squatting, em que 

indivíduos e comunidades se apropriaram de propriedades vazias. Estas atividades de squatting, 

particularmente populares nos anos setenta, deram muitas vezes origem a associações residenciais 

(como aconteceu em Bristol, em que surgiu a associação Ospina, em 1987) e foi precisamente o seu 

aparecimento que despoletou o interesse das entidades governamentais e conduziu à compreensão 

da importância do poder das comunidades e do potencial da participação das mesmas, facto que 

levou à inserção da participação como um elemento político (no Reino Unido), como ficou 

sistematizado na publicação do relatório Skeffington Report Public Participation (People and 

Planning) em 1969. Foi assim que surgiu o termo "arquitetura comunitária" que, como definido por 

                                                      
3
 Em Jenkins e Forsyth, 2010 : pp.39 
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Towers, em 1995, se refere "à disponibilização de um largo número de serviços profissionais 

relacionados com o ambiente construído, que incluem não só a arquitetura, como o planeamento, a 

paisagem, o levantamento e até o design gráfico, que permitem a participação de grupos locais no 

(re) desenvolvimento das suas envolventes"
4
. 

 

1.1.1 A intervenção da academia nos processos de participação 

 No que diz respeito à intervenção da academia em casos de participação, esta foi surgindo, 

quer pelo envolvimento de professores universitários em projetos comunitários (como Habraken e 

Hamdi, já referidos acima), quer pelo envolvimento estudantil, potenciador de iniciativas 

participativas, como aconteceu em 1976, quando Tom Woolley e um grupo de estudantes da 

Architectural Association levaram a cabo um serviço de apoio arquitetónico (chamado "Support 

Community Building Design") a comunidades que estivessem interessadas em reabilitar os seus 

bairros e realizar as próprias construções
5
. 

 Este fenómeno de intervenção académica com origem no corpo estudantil aconteceu 

também nos anos oitenta, em Black Road, quando Hackney, um estudante universitário que morava 

no bairro, candidatou a sua habitação a um processo de reabilitação, tendo nessa altura descoberto 

que o bairro onde a mesma se inseria iria ser "limpo" de propriedades num prazo de cinco anos. 

Reconhecendo potencial de reabilitação, e calculando que seria mais económica e sustentável do 

que a demolição dos edifícios e realojamento da população, Hackney propôs então que a área fosse 

alvo de uma recuperação, ao invés da demolição prevista. 

 Ainda no Reino Unido, mas na Escócia, um grupo de arquitetos e estudantes do 

Departamento de Arquitetura da Universidade de Strathclyde criou, em 1972, a ASSIST, que oferecia 

serviços técnicos a comunidades em fase de reabilitação urbana / arquitetónica.  

 Podemos encontrar na história da participação uma sequência relativamente bem definida, 

desde a elaboração de serviços de assistência comunitária por parte de universidades e estudantes, 

à compreensão da necessidade de criação de mais centros de ajuda técnica a comunidades, que irá 

dar origem à criação de mais centros, de iniciativa comunitária. O crescimento exponencial destes 

centros e das relações entre os mesmos constitui, posteriormente, uma chamada de atenção para os 

governos, dando origem a reformas políticas. Podemos utilizar como exemplo ilustrativo desta linha 

sequencial o caso escocês da ASSIST, que foi o mote para a criação da TSA (Technical Service 

Agency), um centro de ajuda técnica controlado pela comunidade e criado pela Fundação 

Gulbenkian e pela Câmara Municipal de Glasgow, em 1983. Com o crescimento da popularidade das 

associações de moradores, o Partido Conservador, em 1988, alterou as leis que regulavam o 

financiamento de habitação através do Housing (Scotland) Act, tanto no sector privado como no 

público, tendo sido criada uma agência de financiamento governamental (a Scottish Homes), que 

financiava as reabilitações levadas a cabo pelas diversas associações. Segundo Jenkins e Forsyth 

                                                      
4
 Jenkins e Forsyth (2010), citando Towers (1995) Building Democracy: Community Architecture in the Inner 

Cities, London: Routledge 

5
 Processo descrito por Paul Jenkins, Joanne Milner e Tim Sharpe, em Jenkins e Forsyth, 2010 : pp.33 
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(2010, p.35), "o facto de estas associações terem sido formadas como resultado de ativismo 

comunitário por pessoas que tentavam melhorar a sua habitação e envolvente, fez com que as 

mesmas (associações) estivessem fortemente associadas à participação no design e gestão".  

 

1.1.2 Intervenção governamental nos processos de participação 

 Apesar das tentativas de regularizar e regulamentar os centros de ajuda comunitários através 

da intervenção de entidades públicas, a história mostra que, a longo prazo, este envolvimento 

governamental nem sempre tem o resultado esperado. De facto, as alterações levadas a cabo pelo 

Partido Conservador escocês em 1988, "minimizaram o poder das autoridades locais e reduziram o 

papel do governo na economia, promovendo iniciativas privadas e individuais" (Jenkins & Forsyth, 

2010, p. 38).  

 De igual modo, na Europa Continental, os CDC (Community Design Centres) foram sendo 

sucessivamente adaptados, através do financiamento governamental, para um novo regime mais 

conservador, político e económico, tendo muitos centros sido transformados em firmas privadas. 

Outros CDC, no entanto, particularmente os afiliados a universidades ou entidades sem fins 

lucrativos, sobreviveram a esta intervenção pública. Dois bons exemplos destas práticas são: o Pratt 

Centre for Community Development, em Brooklyn, fundado em 1963 em ambiente académico e 

ainda em funcionamento nos dias de hoje; e o AND (Asian Neighbourhood Design), criado em 1973 

por estudantes de arquitetura asiáticos da universidade de Berkeley, na Califórnia, e que sobreviveu 

aos cortes de financiamento do início dos anos oitenta, vendendo os produtos que elaboravam no 

AND. 

 

1.1.3 Brasil 

 A participação deve, necessariamente, ser abordada de modo diferente em países com 

tradição de autoconstrução e construção irregular não legalizada. Historicamente, é esse o caso do 

Brasil, em que a população constrói as suas próprias comunidades urbanas. Este tipo de 

"participação direta" tem como resultado habitação informal, como favelas e loteamentos irregulares 

(Jenkins & Forsyth, 2010, p. 47). Compreendendo esta abordagem independente das comunidades, 

já radicada na cultura das classes mais desfavorecidas, o governo incorporou sistemas de 

construção e reabilitação baseados em autogestão.  

 No início dos anos sessenta, com o ativismo social no seu apogeu, um grupo de jovens 

arquitetos criou o movimento "Arquitetura Nova", que se focava nos problemas entre investidores e 

força de trabalho, criticando em simultâneo o modernismo arquitetónico e as formas populares 

vernaculares de fazer arquitetura. A par disto, criticavam ainda a autoconstrução, afirmando que os 

seus recursos pobres e escassos e a sua urgência de concretização não potenciavam oportunidades 

de aprendizagem. Este grupo defendia, então, a democratização da arquitetura através da alteração 

da relação entre investidores e utilizadores, que deveriam afetar todo o processo de produção e 

revolucionar as tendências de consumo (no que diz respeito à arquitetura), aumentando a oferta de 

habitação condigna. 
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 Contudo, um golpe de estado em 1964, levou à consolidação de políticas conservadoras e 

despoletou tendências que promoviam o capitalismo, o que levou a que as ideias da "Arquitetura 

Nova" fossem apenas investigadas em ambiente académico. Este novo governo, tendo focado algum 

interesse na habitação social, criou o Banco Nacional de Habitação para financiar projetos de 

restruturação urbana a nível nacional. No entanto, e à semelhança do que aconteceu um pouco por 

toda a Europa, este Banco serviu principalmente os investidores brasileiros, financiando 

agrupamentos urbanos de larga escala. Os projetos que eram levados a cabo eram realizados 

através das cooperativas municipais de construção habitacional (COHABs), que incluíam o Estado 

(que providenciava o terreno), o banco nacional (BNH), que financiava o projeto, e as empresas 

privadas de construção, que levavam a cabo a execução dos projetos. 

 Também no Brasil, universidades e processos de participação andaram lado a lado. No 

projeto das residências Serra Verde, a professora Maria Lucia Malard e o seu grupo de pesquisa na 

Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveram um projeto piloto 

com o objetivo de criar um modelo a implementar no sistema de empréstimo de habitação 

multifamiliar no Brasil. Este projeto envolveu princípios de economia e participação comunitárias, 

sustentabilidade social, ambiental e económica, através da criação de postos de trabalho. Através 

das três fases de projeto (exemplificadas na figura 1), os investigadores do projeto chegaram a 

diferentes conclusões acerca dos processos de participação
6
: 

1.  É necessário que a participação comece logo no princípio do processo de design, 

reconhecendo que este é cumulativo e que os utilizadores irão continuamente melhorar a sua 

capacidade de compreender o processo e tornar-se mais aptos a participar nas fases 

seguintes; 

2. Modelos tridimensionais fáceis de transformar são o melhor meio de visualização para 

processos de decisão participada; ao utilizar este meio, a discussão torna-se "menos uma 

questão de discurso e liderança, e mais uma questão de ação (as pessoas agem na 

representação do espaço)" (Baltazar dos Santos & Malard, 2006, p. 45); 

3. O processo participativo permitiu à equipa de design aprender com os utilizadores e 

identificar necessidades coletivas e individuais, gerando um projeto que responde às 

mesmas; no entanto, existe ainda um papel chave dos arquitetos no processo de design.

 

Figura 1 - Fases de projeto levadas a cabo no caso Residencial Serra Verde, como descritas em Baltazar dos 

Santos e Malard, 2006 

                                                      
6
 Como referido por Jenkins e Leslie (2010) analisando o projeto Serra Verde 
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1.1.4 África do Sul 

 Também na África do Sul a participação está relacionada com projetos de autoconstrução e 

autogestão. No entanto, contrariamente ao que se passou no Brasil, o governo, percebendo esta 

tendência para a construção individual, não promoveu iniciativas públicas de habitação, pelo que a 

ajuda arquitetónica a grupos de baixo rendimento era prestada pelo setor privado. 

 No caso deste país, a ênfase está em dar poder à comunidade não só na fase de design, 

mas também na de construção, vendo esta última como um elemento chave no desenvolvimento das 

capacidades da população. A fase de construção constitui assim uma oportunidade para treinar e 

empregar a população e promover pequenos empresários e produtores locais. O arquiteto, neste 

caso, mais do que apenas técnico, exerce funções de procura de investidores e gestão financeira 

(através da escolha dos empreendedores locais com quem decide trabalhar). 

 Compreendemos, depois de analisar algumas experiências internacionais, que, enquanto a 

experiência de participação nos Estados Unidos e no Reino Unido se centra no desenho 

arquitetónico, tendo-se transformado cada vez mais num negócio ao longo dos anos, mas ainda 

muito baseado em organizações não lucrativas, na África do Sul, a participação dá-se tanto na fase 

de design como na de construção. Tendo em consideração estas diferenças, Jenkins & Forsyth 

(2010, p.58), concluíram que "uma possível observação é que a natureza da participação está 

relacionada com níveis de 'desenvolvimento' geral. No entanto, muito do que se passa nos Estados 

Unidos é em comunidades subdesenvolvidas". Persiste assim a dúvida acerca das fases de 

participação que devem existir e em que tipo de comunidades, dúvida esta que deve ser 

devidamente investigada de modo a delinear modelos de participação. 

  

1.1.5 Estudos acerca da participação  

 Com a expansão do termo "participação" e a crescente intervenção dos governos, 

universidades e entidades privadas em fenómenos de realojamento e requalificação da habitação, 

cresceu também o número de publicações e estudos que tentavam regularizar processos e 

esclarecer as diferenças entre o foco no processo de arquitetura (processos de arquitetura 

participada) e o foco no produto final (arquitetura tradicional) não participada. De facto, foi 

exatamente este contraste entre processos de fazer arquitetura que os primeiros autores a pensar 

esta temática (Wates & Knevitt, 1987) estudaram (ver Anexo 1), enfatizando a preferência da 

arquitetura comunitária (ou participada) em detrimento da arquitetura convencional. Apesar de 

focarem aspetos fundamentais divergentes entre os dois métodos de projetar arquitetura (tentando 

compreender, em ambos os casos, o papel do utilizador, a relação entre este e os arquitetos, a 

localização do projeto, os recursos a empregar, o produto final e os métodos utilizados para levar a 

cabo os projetos, entre outros fatores), a comparação de Wates e Knevitt foi realizada numa altura 

em que não só era imperativo enaltecer a participação arquitetónica, mas também em que as 

práticas de arquitetura tradicionais (de âmbito de regeneração social) eram menos regulamentadas, 

mais pré-fabricadas (especialmente nos cenários pós-guerra) e com menos ênfase no cliente para o 

qual o projeto era desenhado do que nos dias de hoje. Atualmente, mesmo em fenómenos de fraca 

participação, existe uma preocupação (fomentada ainda ao nível da academia) em ponderar a voz do 
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cliente nos processos de decisão (pelo menos no que diz respeito à compreensão das suas 

necessidades). 

 

1.1.5.1 Jenkins e Forsyth (2010) 

 Tendo analisado inúmeros casos de estudo
7
 de participação em diferentes tipologias e 

localizações, Jenkins e Forsyth (2010) identificaram, por um lado, a relação necessária (representada 

no Anexo 2) entre a arquitetura e outras áreas que interessa analisar nos processos de capacitação  

e, por outro lado (Anexo 3), diferentes processos de participação relacionados com diversos tipos de 

iniciativas. Depois dos seus estudos, estes autores chegaram a uma série de descobertas e 

recomendações (direcionadas especialmente para práticas de participação no Reino Unido). 

 Os investigadores consideraram, em primeiro lugar, a existência de três arquétipos para 

processos de participação: processos tradicionais de arquitetura, como apresentado na Figura 2; 

processos participativos de arquitetura (Figura 3); e processos de participação alargada (Figura 4). 

 Após o estudo, no entanto, estes três tipos foram dissecados e definiram-se três tipos 

potenciais de participantes (clientes, utilizadores e público em geral), três fases do processo 

arquitetural onde a participação pode ocorrer (design, construção e pós-construção - sendo que a 

fase de construção não é ainda contemplada na fase inicial do estudo em que as tabelas foram 

delineadas) e três formas de participação (informar, consultar e decidir). Potencialmente, entre os 

participantes, as fases e as formas de participação existem vinte e sete possíveis opções.  

 

 

Figura 2 - Tabela apresentada por Jenkins e Forsyth (2010) para exemplificar processos tradicionais de 

arquitetura 

 

Figura 3 - Tabela apresentada por Jenkins e Forsyth (2010) para exemplificar processos de participação em 

arquitetura 

 

Figura 4 - Tabela apresentada por Jenkins e Forsyth (2010) para exemplificar processos de participação 

alargada em arquitetura 

 

                                                      
7
 Desenvolvimento Habitacional de Canmore Place, Projeto de Regeneração da Escola de Kingsdale, Lee Valley 

Millennium Centre, ASSIST, COMTECHSA, Departamento de Arquitetura e Design Espacial da Universidade 

Metropolitana de Londres, Projeto Residencial Cornton (Stirling), entre outros. 
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 No contexto da participação em projetos de arquitetura no Reino Unido, como remate final 

conclusivo da sua investigação, os autores acima citados compreenderam que, de todos os fatores, 

métodos e ferramentas da participação, o papel e atitude dos clientes (quem inicia o projeto) face à 

participação, constituem um dos fatores mais importantes e que a sobrevalorização da auto perceção 

do arquiteto em relação ao valor da sua profissão, técnica e saber em detrimento da opinião dos 

restantes intervenientes do projeto é uma das principais barreiras a superar neste tipo de projetos. 

Assim, enfatizam o papel que as escolas de arquitetura podem ter na mudança deste paradigma 

enaltecedor da profissão enquanto detentora da verdade absoluta, tornando claro, desde o início da 

aprendizagem, que a interação com o cliente, os utilizadores e o público expostos ao projeto, não só 

são desejáveis para compreender as suas necessidades, como podem desvendar importantes 

aspetos que não teriam de outro modo sido contemplados pelo arquiteto. De facto, "a participação 

não está sempre relacionada com a tomada de decisões, embora esta seja considerada a mais 

poderosa forma de negociação acerca de algum problema, como o design arquitetónico, mas está 

também relacionada com a dádiva e partilha de informação" (Jenkins & Forsyth, 2010, p. 151). 

  

 No final do seu estudo, os autores compreenderam que o principal problema em discussão 

seria o da natureza do valor do projeto e de quem definiria o que constitui boa arquitetura (com valor) 

e apontaram que muita pesquisa deveria ainda ser feita no que diz respeito ao modo como a 

participação em processos de design arquitetónico deve ser levada a cabo, indicando competências, 

oportunidades, barreiras e ameaças a esta participação. De modo a levantar algumas questões 

fundamentais, e tentando priorizar os objetivos capazes de gerar uma mudança de mentalidade em 

direção à participação alargada, foram, por fim, questionados alguns indivíduos que participaram nos 

seus workshops, a quem foi pedido para atribuírem classificações a diferentes asserções acerca das 

atividades a desenvolver para a realização de processos de capacitação, chegando à seguinte lista, 

por ordem decrescente de importância (segundo o resultado das votações): 

 

1. Centros de arquitetura, organizações de suporte e escolas de arquitetura devem contribuir para o 

crescimento da consciencialização pública dos benefícios e da necessidade de participação social em 

processos de arquitetura, criando uma maior procura por participação em processos de arquitetura e o 

valor subjacente criado através do tempo neste tipo de processos. 

2. Firmas de arquitetura interessadas devem pressionar as suas organizações profissionais e corpo 

regulatório para desenvolver mais aprofundadamente o papel da consultoria dentro da documentação 

da firma, elevando o perfil da participação social alargada na prática e avocando a inclusão de aspetos 

sociais da arquitetura no currículo profissional. O desenvolvimento profissional continuado pode 

também ser utilizado no desenvolvimento de competências para outros participantes no processo de 

arquitetura - isto é, clientes, utilizadores e grupos sociais alargados. 

3. Centros de arquitetura, profissionais e instituições de implementação e civis envolvidos nos sistemas de 

oferta devem influenciar decisores políticos a gerar políticas de suporte e financiamento - para 

participação social apropriada. Uma possibilidade sugerida neste aspeto é a criação de um Ministro do 

Ambiente Construído. Foi também recomendado que o financiamento fosse tornado acessível para 

utilizadores / grupos sociais interessados e outras organizações de financiamento não-governamental. 



11 
 

4. Ateliers de arquitetura, organizações profissionais e instituições académicas devem estar empenhadas 

na aferição e disseminação das práticas de participação em projetos reais. Isto irá requerer 

financiamento e/ou honorários para serem aplicados em custos de construção ou outros custos de 

pesquisa consequente. Tendo em conta esta base, os ateliers devem ser encorajados a desenvolver 

pesquisa interna e desenvolver atividades derivadas. 

5. Instituições académicas, centros arquitetónicos e organizações de implementação política relevantes 

precisam de compreender o impacto das políticas atuais e como a participação está a ser 

implementada, advogando uma abordagem de ligação coerente entre os departamentos 

governamentais.  

 

 De igual modo, pediu-se aos mesmos participantes dos workshops que seriassem 

premissas, desta vez com o objetivo de compreender os pontos chaves de mudança a serem 

implementados dentro da profissão, de modo a tornar os arquitetos mais abertos à ideia da 

participação e mais aptos para levar a cabo processos que a incluam. Chegou-se às seguintes 

recomendações para a profissão: 

 

1. Enfatizar a importância da participação individual coletiva nas fases de desenvolvimento e design do 

plano de trabalho profissional. 

2. Considerar a viabilidade de reafirmar a importância de um feedback pós-conclusão no plano de 

trabalho (incluindo o empenho na relação com a gestão dos problemas das estruturas). 

3. Promover o papel da intervenção social da arquitetura na educação e continuado desenvolvimento 

profissional - incluindo o treino de competências participativas. 

4. Considerar outros mecanismos que encorajem os arquitetos a interagir com (desenvolver e/ou utilizar) 

outros tipos genéricos de conhecimento que representam participação indireta. Este último aspeto iria 

incluir a promoção da "captura" sistemática de conhecimento/pesquisa experimental dos ateliers de 

arquitetura e a sua disseminação. 

5. A ação em algumas destas recomendações acarreta o reconhecimento de que as diretrizes comerciais 

que guiam empresas privadas podem mitigar o investimento de tempo na fase de análise pós-

conclusão e partilha de conhecimento experimental. 

 

1.1.5.2 Aravena (2012) 

 Posteriormente a Jenkins e Forsyth, também Alejandro Aravena estudou (e aplicou em casos 

práticos) os processos de participação (e capacitação), tendo desenvolvido um modelo estruturado 

para este tipo de projetos (que aplica em todas as suas intervenções deste género). O método, a que 

deu o nome de "incremental housing", consiste, não na construção de uma habitação (social) com 

metade do orçamento disponível para uma habitação regular, mas sim na construção de meia 

habitação qualificada, com o potencial de ir sendo acrescentada (ou incrementada) à medida das 

possibilidades dos seus utilizadores (como se mostra na figura 5). Para levar a cabo este tipo de 

projetos, encontraram-se "três modos de garantir participação" (Aravena, 2012, p. 106): 

1. "em vez de simplesmente perguntar às famílias como gostariam que as suas casas fossem, 

percebemos que seria profissionalmente responsável comunicar as restrições que limitariam 
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as suas opções (...) tornando-as parte ativa do projeto (...). Este pareceu ser o melhor modo 

de evitar falsas expectativas e dar consistência às decisões de projeto"; 

2. "as famílias devem tomar as decisões chave (...). Percebemos a participação dos residentes 

como um processo no qual as famílias tiveram o papel de associados, estabelecendo 

prioridades do que seria crucial e do que poderia ser realizado mais tarde"; 

3. "participação bidirecional: isto significa que a informação e a comunicação não têm de fluir do 

topo para baixo (...). Queríamos identificar recursos locais que pudessem ser incorporados 

no projeto" 

 

Figura 5 - Esquema representativo do método de participação desenvolvido por Aravena para a aplicação de 

"Incremental Housing", retirado de Aravena, 2010: p.16 

 

 Partindo de um primeiro projeto, o da Quinta Monroy, em Iquique, foram sendo 

compreendidas uma série de particularidades que levariam à elaboração do método Elemental. 

Sabendo que a realização do projeto teria de ser complementada com uma socialização cuidada do 

mesmo e que os anos decorridos de incerteza e promessas não cumpridas tinham criado na 

comunidade falta de confiança em relação a autoridades, decidiu levar-se a cabo uma série de 

workshops e campanhas informativas que instilassem confiança na população. A par disto, durante o 

processo de construção, em que as famílias estariam realojadas numa outra localização provisória, 

realizaram-se visitas à obra, não só para garantir a continuidade do projeto junto da população, mas 

também para os informar acerca de especificidades importantes das habitações onde iriam viver, de 

modo a minimizar o desconforto e estranheza na altura da mudança para o projeto concluído. Os 

workshops durante a construção foram especialmente importantes para explicar que aspetos 

influenciam o crescimento de valor na habitação e como tirar vantagem desses aspetos aquando a 

expansão da habitação pelos moradores. Planeando as suas expansões com antecedência, os 

moradores teriam, através dos workshops, acesso a assistência direta e poderiam receber ideias 

para experimentar alternativas. Apenas em três casos da Quinta Monroy foram utilizados materiais 

inapropriados nas extensões e estes três casos correspondiam a famílias que não participaram nos 

workshops. 
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 Uma das principais características deste método de participação (ilustrado na Figura 6) 

encontra-se, no entanto, na fase de pós-construção, uma vez que considera que "a 'socialização' e 

aconselhamento técnico não acabam com a entrega das casas aos moradores. Assim que as 

habitações são entregues, começa aquilo a que se chama 'semana piloto': cinco dias de 

aconselhamento de design e ajuda técnica para aqueles que necessitam dos mesmos. Queremos 

estar por perto para os que quiserem iniciar imediatamente processos de expansão, de modo a que 

estas primeiras operações possam servir de 'modelos de expansão' e constituir exemplos para os 

outros" (Aravena, 2012, p. 174). 

 

 

Figura 6 - Método de participação desenvolvido por Aravena para a aplicação de "Incremental Housing". 

(Aravena, 2012, pp. 452-462) 

 

 O método praticado por Aravena é talvez o modo mais recente e mais definido de levar a 

cabo processos de capacitação em arquitetura, na medida em que apresenta passos concretos e 

bem estipulados que devem ser implementados ao longo do processo. Foi posto em prática, depois 

do projeto da Quinta Monroy, em muitas outras geografias
8
 e é resultado de investigações 

bibliográficas sustentadas por aplicações práticas estudadas posteriormente à sua conclusão. Trata-

se, no entanto, de um caso muito peculiar de participação, uma vez que o projeto é ponderado como 

um objeto em mudança e, como tal, deve ser tido em conta, mas de forma crítica e ponderada, já que 

a sua aplicação não é viável em todo o tipo de cenários, uma vez que nem sempre é suficiente e/ou 

desejada a construção de meio projeto (premissa fundamental do arquiteto), esperando posterior 

expansão pelos utilizadores do mesmo. 

                                                      
8
 Como em Antofagasta, Copiapió, Valparaíso, Renca, Chiguyante, Temuco e Valdivia 
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1.1.6 Síntese Conclusiva 

 Da análise de episódios internacionais de capacitação em projetos de arquitetura social, 

compreendemos, em primeiro lugar, que foram implementados diversos tipos de processos por todo 

o globo, através de diferentes metodologias. No entanto, todos os projetos analisados tinham pontos 

em comum:  

 Todos enfatizavam a necessidade de existir algum tipo de ativismo comunitário organizado 

que manifestasse interesse em requalificações e reestruturações no âmbito dessa 

comunidade
9
; 

 Os projetos foram implementados em âmbito académico (ou, pelo menos, apoiados por 

instituições universitárias)
10

;  

 Todos os processos enquadraram a fase de construção como tendo potencial participativo
11

, 

na medida em que pode servir o propósito de capacitar e empregar a população, 

promovendo as empresas locais - ainda que nos casos explorados por Aravena, a 

participação na fase de construção esteja relacionada, não exclusivamente com o trabalho 

da população na obra, mas com o interesse da mesma em acompanhar o progresso da 

construção, aprendendo aspetos das suas habitações que irão ser fundamentais na fase de 

ocupação; 

 A relação entre a arquitetura e áreas como a sociologia é vista como fundamental
12

, 

especialmente na fase de pós-construção (Aravena, 2012, p. 174), em que a população 

começa a utilizar o projeto e começa a confrontar-se com problemas e a procurar soluções 

para os mesmos; 

 O papel dos intervenientes e a gestão das suas expectativas é considerado fator essencial 

no desenrolar do processo desde a sua implementação (Jenkins & Forsyth, 2010, p. 167) 

 

 Apresentando objetivos e preocupações essenciais semelhantes, cada um dos projetos tem, 

no entanto, características únicas, que constituem o cerne das suas metodologias. Se nos primeiros 

                                                      
9
 Desde os primeiros casos de participação através de auto-ajuda, desenvolvidos por Hamdi e Wilkinson em 

1970, à incremental housing de Aravena aplicada no segundo milénio na Quinta Monroy, passando pelas 

COHABs brasileiras nos anos 70, com especial foco no projeto Residencial Serra Verde 

10
 O Support Comunity Design foi levado a cabo por Tom Wooley e um grupo de estudantes da Architectural 

Association; a ASSIST (1972) foi criada por arquitetos e estudantes da Universidade de Strathclyde; Habraken 

trabalhou os seus projetos na Universidade Técnica de Eindhoven; o AND foi criado por um grupo de alunos da 

Universidade de Berkeley em 1973; no projeto Residencial Serra Verde, a professora Maria Lucia Malard 

trabalhou com um grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais; 

Aravena trabalhou em conjunto com a Universidade de Arquitetura e Engenharia da Universidade Católica 

(Aravena, 2012, p. 199). 

11
 Sendo, aliás, a construção, uma das fases de participação propostas por Jenkins e Forsyth (2010) 

12
 "A abordagem não pode ser só desde o processo arquitetónico, mas requer uma aproximação multidisciplinar, 

multi-camadas e multi-atores" (Jenkins & Forsyth, 2010, p. 5) 
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casos de participação arquitetónica a mudança era motivada por revoluções sociais e os arquitetos 

tinham o papel de apoiar tecnicamente as transformações que as comunidades queriam levar a 

cabo, no panorama mais atual, encontramos em Aravena uma aproximação ao projeto muito 

transparente na relação com o utilizador, em que este é visto como um agente de constante 

transformação e a quem são comunicadas as restrições financeiras e temporais, tendo a 

responsabilidade de tomar decisões. O arquiteto tem a função, neste caso, de realizar metade de um 

projeto qualificado e de capacitar a população a realizar, futuramente, a segunda metade.  
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1.2 Contexto nacional 

 Percebeu-se, através da história da participação arquitetónica a nível internacional, que esta 

pode ter origem em iniciativas privadas/comunitárias, muitas vezes relacionadas com o ambiente 

académico e em entidades públicas/governamentais e que este fenómeno foi despoletado por dois 

tipos de fenómenos: reação ao urbanismo praticado nos pós-guerra e resposta a fenómenos sociais 

de manifestações pelos direitos civis. 

 Interessa agora compreender de que modo é que os diferentes modelos de participação 

foram implementados em território nacional (ou como foram transformados, de modo a serem 

incluídos num panorama social diferente do internacional). 

 

1.2.1 Os anos 70 e os Processos SAAL 

 No caso de Portugal, podemos considerar a Revolução de 25 de Abril de 1974 como o "ano 

zero" no que diz respeito a estruturas de planeamento para habitação social. Antes desta data, 

durante o regime salazarista, desenvolviam-se, um pouco por todo o território nacional, iniciativas de 

transformação urbana. Concretamente, em Lisboa assistiu-se a uma requalificação (e criação) de 

espaços verdes na cidade e sua periferia e a uma vontade de expansão da capital para a periferia, 

apresentada através do traçado de Keil do Amaral, quando este desenhou uma ligação rodoviária 

entre o centro da cidade e as suas zonas periféricas. Ainda numa estratégia modernista, surge em 

1968 o Fundo de Fomento da Habitação como parte integrante de uma estratégia para habitação 

social pensada por Marcelo Caetano (Presidente do Conselho de Ministros deposto com a 

revolução). Só com a Revolução de 74 foi, no entanto, introduzida a ideia de arquitetura participativa, 

já a decorrer em algumas geografias na Europa e no Mundo. Foi nesta altura que, aliados a 

transformações nas estruturas governamentais, tiveram início processos reivindicativos que punham 

em causa modelos políticos e económicos tradicionais e procuravam resolver os problemas sociais 

emergentes como o analfabetismo (que superava os 20% na população masculina e os 30% na 

feminina) e a carência habitacional (existindo cerca de 500.000 fogos carenciados)
13

. 

 Como resposta às carências habitacionais e "numa tentativa de constituir oportunidades de 

vida a partir da habitação, da reformulação das condições vitais do habitar, mantendo, no entanto, os 

laços comunitários essenciais para a estruturação de relações de vizinhança, de colaboração e de 

solidariedade" (Bandeirinha, et al., 2014), foi constituído, a 6 de Agosto de 1974, o Serviço 

Ambulatório de Apoio Local (SAAL), através de um decreto conjunto do Ministério da Administração 

Interna e do Ministério do Equipamento Social e do Meio Ambiente. Este serviço pressupunha a 

criação de brigadas técnicas multidisciplinares que apoiassem as comunidades carenciadas através 

de estruturas comunitárias autónomas e utilizando como apoio financeiro o Fundo de Fomento à 

Habitação que, de início, realizava financiamentos a fundo perdido. A ambição dos processos SAAL, 

como explica Delfim Sardo (Bandeirinha, et al., 2014, p. 28) "é enorme: trata-se de intervir no tecido 

social a partir de uma iniciativa legislativa top-down para gerar um processo social que deveria 

produzir-se bottom-up". 

                                                      
13

 Informação referente ao ano de 1970, retirada de Bandeirinha et.al (2014) 
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 O principal pressuposto destes processos relacionava-se com a origem da encomenda 

arquitetónica, que deveria ser iniciada pelos moradores (previamente organizados em comissões ou 

associações) e posteriormente legitimada pelo Estado. Assim, seriam esperados processos locais de 

escala reduzida, que contribuiriam para um todo urbano requalificado. O processo, como explicado 

no Livro Branco dos SAAL, deveria ser desenvolvido "cidade a cidade, bairro a bairro, ilha a ilha, 

casa a casa, quarto a quarto". De modo a concretizar estas ambições, era necessário que as 

brigadas fossem, mais do que grupos de arquitetos disponíveis para ajuda técnica, figuras chave na 

consolidação do associativismo comunitário, sendo capazes de sistematizar (através de 

levantamentos) as condições de vida das comunidades e de as apoiar social, técnica e legalmente 

ao longo de todo o processo. Deviam ser equipas dinâmicas, com grandes capacidades de 

negociação e estimuladoras de interação entre todos os intervenientes do projeto. "Que, por fim, 

fizessem arquitetura" (Delfim Sardo, em Bandeirinha et. al, 2014). 

 Ainda no que diz respeito à encomenda, não existem dúvidas de que este programa era 

público, oriundo de estruturas de Estado. No entanto, não se tratando o Estado, ao longo destes 

processos, de uma entidade com políticas estáveis, como caracteriza Bandeirinha (idem, 2014), não 

lhe podemos conferir o papel de encomendador. Assim, o processo de encomenda pode ter o título 

de "organização social da procura", que foi dado por Nuno Portas, explicando neste conceito, tanto a 

necessidade de solicitação da operação pelos moradores, como a condição sine qua non de existir 

uma organização de moradores, na qual deveriam ser discutidos e registados os estatutos referentes 

ao processo e que obrigava ao enquadramento das associações em termos legais. O processo era 

sistemático (como pode ser observado na figura 7): identificava-se o bairro e respetivas condições, a 

associação de moradores manifestava vontade de iniciar uma operação, os serviços centrais 

nomeavam uma brigada (e um arquiteto que a coordenasse) e todas as questões de projeto eram 

resolvidas exclusivamente entre brigada e moradores, tendo os serviços centrais um papel 

meramente administrativo e de financiamento. Era esta a vontade estruturada na metodologia a 

utilizar nos processos SAAL. No entanto, como se constatará mais à frente, com o avançar dos 

processos e aparecimento de inevitáveis problemas, aqueles foram sendo bloqueados. 

 

 

Figura 7 -  Método de participação idealizado pelos processos SAAL. Esquema elaborado através da análise de 

literatura relevante 

  



18 
 

 Baseando-se essencialmente numa mudança no modo de fazer arquitetura, os processos 

SAAL foram a manifestação construída da imanência da política na arquitetura e revolucionaram, em 

Portugal, o modo como eram percebidos os destinatários do projeto, transformando-os daqueles para 

quem o projeto é elaborado, para aqueles com quem o arquiteto trabalha (Giancarlo de Carlo, 

1970)
14

, desenvolvendo processos arquitetónicos enquanto performances em torno de todos os 

agentes intervenientes nos mesmos. Assumindo o papel de protagonistas (enquanto 

encomendadores, clientes e utilizadores), as comunidades eram então capazes de negociar com os 

arquitetos e outros técnicos da brigada. De facto, se tentássemos inserir este processo nas tabelas 

definidas por Jenkins e Leslie (2010) (ver página 9 da presente dissertação), assistiríamos (como se 

pode observar na figura 8) à "supressão" de uma das colunas das identidades participativas, dado 

que o cliente e o utilizador seriam um só. No que diz respeito ao público, este, não fazendo parte da 

associação de moradores, não seria consultado, tendo um papel meramente informativo no 

relativamente ao enquadramento urbano e social da comunidade em estudo. A pós-construção, era a 

fase determinante no caso dos processos SAAL, uma vez que todo o projeto era elaborado com vista 

à sustentabilidade e autogestão do mesmo no futuro. 

 

Figura 8 - Aplicação do método de participação (idealizado) dos processos SAAL à esquematização de Jenkins 

e Forsyth (2010). Esquema elaborado através da análise de literatura acerca de ambos os métodos. 

 

 À semelhança do que se passou internacionalmente, também em Portugal os sistemas de 

ensino e disseminação da informação pesaram na implementação deste novo modo de pensar e 

executar a arquitetura. Em Lisboa, em 1957, ainda antes do golpe de Estado, os arquitetos Nuno 

Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral apresentaram um dos fogos de estudo projetados para 

a Associação de Inquilinos Lisbonenses, na exposição "O cooperativismo habitacional no mundo" 

organizada pela Sociedade de Belas-Artes. Posteriormente (a partir de 1958), Nuno Teotónio Pereira 

e Nuno Portas (que viria a ser o primeiro arquiteto a ocupar a posição de Secretário de Estado) iriam 

trabalhar em conjunto no seu atelier, transformando o mesmo num laboratório experimental focado 

na componente social da arquitetura, dando resposta aos fluxos migratórios do interior para o litoral 

do país, que densificavam as cidades até ao limite de existir uma classe operária sem alojamento. 

Com as mudanças geográficas, sociais e políticas, era tempo de centrar a arquitetura no 

conhecimento das necessidades das comunidades. 

 Mais intrinsecamente, encontramos no Porto uma ação preponderante da academia na 

problemática da arquitetura social, iniciado quando o arquiteto Fernando Távora, juntamente com um 

grupo de alunos, leva a cabo o levantamento das condições do Barredo. Ao trabalhar num projeto de 

                                                      
14

 Referido em Bandeirinha et al. 2014 e originalmente publicado em Benedict Zucchi - Giancarlo de Carlo, 

Oxford: Butterworth, 1992 
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âmbito social (pioneiro na história da academia nacional), os alunos iniciam a sua formação 

conscientes da necessidade de desenvolver preocupações sociais no exercício da arquitetura, 

desenvolvendo um entendimento social e político consciente. De facto, diferentemente do que se 

passou a Sul do Tejo, a organização do SAAL/Norte desenvolveu o seu programa sedimentando as 

suas ideias nas experiências prévias de levantamento de Alves Costa (na Câmara Municipal do 

Porto) e no projeto de Fernando Távora, que forneceu uma geração de arquitetos motivados e 

empenhados no papel da arquitetura enquanto transformação social. 

 Encontramos no cenário nacional da conquista de um poder social através da arquitetura, 

casos distintos de implementação dos processos SAAL, em diferentes geografias. Se, no Porto (ou 

no SAAL/Norte), existia uma coesão ao nível da estrutura organizativa dos SAAL, já em Lisboa a 

estrutura do SAAL era menos vinculada a processos sincronizados em torno de um eixo organizativo 

central e mais centrada em cada situação de projeto particular, também porque as necessidades 

eram diferentes em cada região. Em Lisboa, existia uma urgência em criar infraestruturas em zonas 

de rápido crescimento urbano, consequência da localização periférica de um vasto número de 

bairros. Por contraste, no Porto, as carências sociais eram visíveis no centro da cidade, em zonas a 

que se dava o nome de "ilhas", o que colocou em debate a questão da ocupação do centro da cidade 

por populações já neste sedimentadas. Também no Algarve a situação era distinta, tendo-se 

desenvolvido um processo participativo de grandes dimensões através do trabalho do arquiteto José 

Veloso com as populações piscatórias. 

 Com o crescente interesse nas questões de cidade, espaço público e habitação, começou 

então a surgir o "como" do processo. Como deveriam ser postos em prática estes ideais 

revolucionários de requalificação arquitetónica com impacto social? Tendo sido ponderada a 

autoconstrução, esta foi rapidamente descartada por questões políticas e ideológicas (representava 

uma exploração dos utilizadores, não gerava emprego...). No entanto, curiosamente, passados anos 

do fim dos SAAL, Nuno Portas (Bandeirinha, et al., 2014, p. 248) afirma que "a questão do 

financiamento ainda hoje não esclarecida, deveria depender do tipo de gestão das diversas 

operações adotada pelos próprios interessados", sugerindo a existência de um financiamento base 

(público) que pudesse ser complementado com "trabalho não remunerado dos próprios interessados" 

na execução do projeto, os moradores", entre outras opções. 

 À medida que os projetos iam tendo desenvolvimento e os anos e condições políticas 

nacionais sofriam transformações, o cenário idílico em que estavam previstos os processos SAAL 

recebiam contornos contrastantes com a realidade em vigor. Existia, por um lado, a vontade de fazer 

dos serviços centrais uma figura passiva, que apenas deveria dar permissão para a concretização do 

projeto e financiá-lo. Por outro, notavam-se cada vez mais entraves à ação da parte das instituições 

do Estado envolvidas. Um processo que pretendia revitalizar as autarquias e conferir-lhes um novo 

poder e estatuto através dos seus cidadãos, acabou por se enraizar num esquema político corrupto, 

promovido pelas próprias autarquias, pouco interessadas neste modo de fazer arquitetura e de 

transformar a cidade e a sociedade. A par disto, quando o seu principal percussor, Nuno Portas, 

perdeu o vínculo institucional de Secretário de Estado em consequência das primeiras eleições pós 

25 de Abril de 1974 (realizadas em 1975), os processos SAAL começaram a ser olhados pelos níveis 
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superiores de governação com a desconfiança de um projeto experimental de contornos pouco 

definidos e extrema dependência de brigadas de arquitetos, acreditando-se que não viriam a ter 

capacidade de responder com eficácia ao problema da habitação. Até ao seu desmantelamento, em 

1976, pelo Ministro da Habitação, Urbanismo e Construção, que via na industrialização a solução 

para as carências habitacionais, o SAAL foi sendo politicamente encarado com insignificância e 

como medida complementar de outras alternativas para a resposta aos desafios da habitação - 

medidas estas que estariam mais em conformidade com a vontade política de abertura aos 

mercados internacionais e reconquistas na esfera privada. 

 Quase quarenta anos depois da conclusão do SAAL e depois de trinta e três operações que 

intervieram na vida social de mais de onze mil famílias, é já possível olhar para o passado através de 

uma lente crítica, dissecando os métodos de projeto e iterando conclusões acerca dos seus 

sucessos e insucessos. Sobre este tema, Álvaro Siza afirmou que "um processo participativo move-

se entre conflitos, tensões, envolvimento, arranques e paragens: inclui erros e a sua avaliação 

crítica"
15

. Este mesmo arquiteto relembra
16

 a dificuldade na interação entre os arquitetos e os 

habitantes, uma vez que estes últimos queriam a intervenção da comunidade no projeto, mas foram 

sendo resistentes à arquitetura, demonstrando mesmo uma atitude autoritária e distanciando-se dos 

problemas dos arquitetos. 

 Ainda refletindo sobre a importância e contributo do SAAL para a realidade contemporânea, 

Raul Hestnes Ferreira, em 1976, numa conversa entre vários arquitetos
17

 faz duas intervenções 

pertinentes em relação ao processo então concluído: em primeiro lugar, compreendendo que na 

escala da cidade é insustentável trabalhar com pequenas estruturas/empresas de construção,  

questiona-se acerca da existência de um tipo de construtores capaz de se inserir num sistema de 

autogestão que garanta, não só qualidade do investimento, mas também do produto, numa procura 

por um lugar intermédio entre o artesão enaltecido nos processos SAAL e as grandes empresas de 

construção preferidas pelas estruturas governamentais. Em segundo lugar, critica o afastamento dos 

arquitetos em relação aos problemas reais, explicando que esta profissão faz parte de um produto 

cultural e que, como tal, mesmo trabalhando para entidades públicas, deve ser evitada a conceção 

abstrata do cliente, do qual muitas vezes apenas é traçado um perfil sociológico, distanciado de uma 

realidade física. 

 Num texto publicado em 1992
18

, Giancarlo de Carlo afirma que a arquitetura se tornou 

"demasiado importante para ser deixada aos arquitetos". Assim, propõe uma profunda transformação 

                                                      
15

 Em Bandeirinha et al. (2014), fazendo referência a Álvaro Siza, "O 25 de Abril e a transformação da cidade", 

in Revista Crítica de Ciências Sociais (Coimbra), nºs 18/19/20, 1986, p.39 

16
 Em Bandeirinha et al. (2014), fazendo referência a "Architektur und Partizipation" in Fraçois Burkhard 

Architekten zeichnen fur Berlin, Berlim; Archibook Verlag, 1979, p.118 

17
 Publicada inicialmente na revista L'Architecture d'aujourd'hui (Paris), nº 185, 1976 e incluída em Bandeirinha 

et al. (2014) 

18
 Em Benedict Zucchi, Giancarlo de Carlo, Oxford: Butterworth, 1992 e referenciado em Bandeirinha et al. 

(2014) 
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na sua prática através da demolição das barreiras entre construtores, incluindo arquitetos e 

encomendadores, e também utilizadores. Nesta simbiose de esforços, a participação terá então o 

poder de transformar o planeamento arquitetónico, transformando-o num processo que se encontra 

presente na atualidade, como iremos ver à frente, não só na arquitetura, mas em outras áreas de 

serviços/produtos. "Esse processo principia com a identificação das necessidades dos utilizadores, 

passa pela formulação de hipóteses formais e organizacionais e entra depois na fase de utilização. 

Neste ponto, em vez de atingir, como de costume, o seu ponto final, o processo tem de ser reaberto 

numa alternância contínua de reformulações e controlos que vão refletir-se nas primeiras fases. As 

três fases - determinação de necessidades, formulação de hipóteses e utilização - não só se 

sucedem sequencialmente, como também desenvolvem uma relação cíclica. Cada fase, porém, tem 

o seu caráter específico e a possibilidade de as relações serem consequentes e mútuas depende do 

modo como cada uma é executada" (Bandeirinha, et al., 2014, p. 276). O autor remata o seu texto 

com uma importante premissa verificada na aplicação prática de casos de participação arquitetónica: 

o projeto não se encontra finalizado com o acabar da construção. Esse momento, em vez de ser 

encarado como um final, deve, pelo contrário, ser considerado o início de um desenvolvimento em 

que, com o afastamento do arquiteto, os "conflitos são transferidos para a relação entre o objeto 

arquitetónico e aqueles que o usam", pelo que se compreende a importância de munir os utilizadores 

de ferramentas que lhes permitam interagir com o objeto criado, adaptando-o e deixando-se adaptar 

por este, uma vez que a adequação do produto resultante do processo de participação "é testada por 

meio do uso e, portanto, é confiada ao utilizador que confronta o habitat construído ao experimentá-

lo". De Carlo conclui afirmando que "uma obra arquitetónica não faz sentido dissociada da sua 

utilização e o modo como é usada, ou pode ser usada: é um dos fatores fundamentais que 

contribuem para a definição da sua qualidade". 

 

1.2.2 A participação no segundo milénio  

 Existindo cada vez mais uma preocupação (a nível internacional e nacional) com a 

participação do público no desenvolvimento de serviços, produtos e comunidades, de modo a 

garantir a sustentabilidade (económica, ambiental, social...) enquanto se resolvem problemas sociais 

complexos, interessa analisar que tipo de iniciativas se têm vindo a desenvolver, especificamente, 

nas duas mais importantes cidades (a nível económico) portuguesas. Assim, serão analisados casos 

de participação (que envolvam, de alguma maneira, planos urbanos ou arquitetónicos) promovidos, 

ou apoiados, pelas Câmaras Municipais de Lisboa e Porto. 

 

1.2.2.1 Câmara Municipal de Lisboa 

 

Orçamento participativo de Lisboa 

 Pioneira num orçamento participado pela comunidade (lançado em 2008 e tendo como base 

um projeto em Rio Seco, na Ajuda), Lisboa tem visto nascer ideias no seio da sua população, mesmo 

que grande parte das mesmas não tenha sido ainda concretizada. Na realidade, das 16 propostas 

aprovadas em 2013 ainda nenhuma se encontra em fase de execução. Apresentando casos 
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concretos, nada avançou no terreno de uma das propostas vencedoras do OPLx de 2012 (a do 

parque infantil na Quinta da Luz) e o projeto da Azinhaga das Carmelitas (vencedor OPLx 2014) 

também ainda não se encontra em desenvolvimento. Segundo João Pimentel, diretor da Associação 

pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, "a câmara defrauda os cidadãos que votam no Orçamento 

Participativo" afirmando que, mesmo que o projeto tenha como princípio um ato nobre, o de dar aos 

cidadãos a escolha do local onde o seu dinheiro será investido, "assim não faz sentido, até é 

contraproducente" (Pincha, 2015).  

 Apesar das falhas mencionadas, o projeto, baseado na ideia de que qualquer cidadão pode 

propor o que gostaria de ver na sua cidade (desde obras urbanas, a abertura de novos tipos de 

comércio e espaços de lazer), já tornou possível a realização de obras públicas como ciclovias, um 

corredor verde entre o Parque Eduardo VII e Monsanto, uma casa para os animais,  uma incubadora 

para empresas start up (a Startup Lisboa), um ordenamento urbanístico na Alameda da Cidade 

Universitária, um centro de inovação na Mouraria e renovações no Largo do Coreto, em Carnide. 

 

Agenda 21 Local 

 Tratando-se de um documento de orientação para governos, organizações internacionais e  

sociedade civil, que visa o desenvolvimento sustentável (através da conciliação entre a proteção 

ambiental, o desenvolvimento económico e a coesão social), a Agenda21 foi adotada 

(internacionalmente) na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, em 

1922. Tendo tido uma fraca adesão, dez anos depois foi organizada, também pelas Nações Unidas, 

a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em que o empenho aplicado ao 

desenvolvimento dos compromissos se mostrou maior. No entanto, ao avaliar-se (em 2005) o 

resultado destas cimeiras, verificou-se que o empenho na "economia europeia em matéria de 

crescimento, produtividade e emprego não foi atingido. A criação de emprego abrandou e o 

investimento na investigação e no desenvolvimento continua a ser insuficiente" (Silva, et al., 2007, p. 

7). Assim, foi reformulada a Estratégia de Lisboa, de modo a ser orientada para o Crescimento e o 

Emprego, numa tentativa de promoção da competitividade, coesão e desenvolvimento sustentável. 

 De modo a colocar em prática os compromissos assumidos com as Nações Unidas, Portugal 

desenvolveu a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), que tem como intuito a 

atuação no desenvolvimento sustentável. É aqui que entra a Agenda 21 Local, como ferramenta de 

tradução (a nível local) dos pressupostos expressos pela ENDS, indispensável para a mobilização da 

sociedade, dos parceiros sociais e dos cidadãos. 

 Esta "agenda social" tem, a fim de responder à proposta que assumiu para o 

desenvolvimento sustentável,  os seguintes objetivos, de modo a colocar Portugal, em 2015, num 

patamar de desenvolvimento económico equiparável ao da média europeia (Silva, et al., 2007, p. 10): 

 Preparar Portugal para a "Sociedade do Conhecimento" 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à escala global e eficiência energética 

 Melhor ambiente e valorização do Património natural 

 Mais equidade, igualdade de oportunidade e coesão social 

 Melhor conetividade internacional do país e valorização equilibrada do território 
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 Um papel ativo de Portugal na construção Europeia e na Cooperação Internacional 

 Uma Administração Pública mais eficiente e modernizada 

  

 Segundo a apresentação feita no Seminário Saúde da Comunidade - Sistemas de 

Informação de Apoio à Decisão, promovido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, em parceria com o GEOTPU, "a Agenda21 Local aspira à construção 

de comunidades locais sustentáveis através da correta integração das componentes ambientais, 

sociais e económicas, com base numa forte parceria entre todos os atores que intervêm no território" 

(Amado, 2012). Apoiando esta intervenção, também o International Council for Local Environmental 

Iniciatives explica que "a Agenda 21 Local é um processo participativo, multissetorial, que visa atingir 

os objetivos da Agenda 21 ao nível local, através da preparação e implementação do Plano de Ação 

Estratégico de longo prazo" (Amado, 2012). 

 Ainda que a maioria das iniciativas promovidas pela Agenda 21 Local tenha surgido em 2003 

(o primeiro caso foi em 1996, em Alcobaça e o segundo em 1997, em Cascais), é entre 2005 e 2007 

que mais processos entram em desenvolvimento, sendo que os modelos de participação mais 

comuns foram o da criação de fóruns, workshops e sessões de esclarecimento e apenas uma 

pequena percentagem de casos incluiu ações bottom-up desenvolvidas pela própria comunidade. 

 Apesar da importância a nível internacional, em Portugal apenas 47 municípios (de 308) 

assinaram a Carta de Aalborg, o que ilustra a falta de interesse dos municípios portugueses em 

relação à sustentabilidade local (ou, muitas vezes, o desconhecimento acerca desta iniciativa) 

 

Uma Praça em Cada Bairro 

 Tendo sido apresentada pela primeira vez no programa de candidatura de Manuel Maria 

Carrilho à Câmara Municipal de Lisboa, em 2005, esta ideia de construir praças em 30 Bairros de 

Lisboa é, na realidade, bastante mais ambiciosa do que a delimitação de espaços na cidade. O 

projeto assenta na proposta de "a partir de uma praça, de uma rua, de uma zona comercial, do jardim 

do bairro ou de um equipamento coletivo existente ou projetado" (Ferrero, 2014) criar centralidades 

capazes de concentrar emprego, consagrando-se como espaço público de excelência e local de 

estar. 

 Incluído no Programa para o Governo da Cidade (de Lisboa) 2013/2017 e fazendo parte 

integrante na proposta "Lisboa Cidade de Bairros", este projeto colabora com 24 Juntas de Freguesia 

da cidade com o intuito de requalificar 30 praças prioritárias (apresentadas no Anexo 5), seguindo o 

modelo de requalificação da Av. Duque d'Ávila (aumentando áreas de estar ao ar livre e o seu 

conforto e segurança através do alargamento de passeios, instalação de esplanadas, plantação de 

áreas verdes, criação de sombras, atenuação do impacto do tráfego rodoviário e incentivando o 

comércio e equipamentos coletivos). 

 Incluímos este projeto no âmbito da participação e capacitação, uma vez que a concretização 

do mesmo tem como ponto de partida consultas à população residente nas freguesias das praças a 

recuperar (ou criar), através da criação de três fases de participação pública (cada uma com 

intervenção dos moradores de 10 praças), após as quais serão apresentados os resultados da 
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discussão fomentada em cada fase, que serão posteriormente analisados de modo a serem 

integrados no projeto final. Apesar de ser uma participação que poderá ser considerada por Jenkins 

e Forsyth como "informação", constitui, no entanto, um esforço público e governamental para 

implementação de mudança no tecido urbano e deve, por isso, ser considerado. 

 

Projetos Bip Zip e USER do Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara 

Municipal de Lisboa 

 O Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local é a entidade responsável por atos como, 

segundo o Despacho 79/P/2013, publicado em 14/11/2013, "elaborar e propor a política de habitação 

e desenvolvimento local no Município de Lisboa (...), coordenar o Programa Local de Habitação (...), 

programar e projetar a construção de nova habitação municipal, desenvolver e implementar Planos 

de Desenvolvimento Local, designadamente para intervenção transversal em Bairros e Zonas de 

Intervenção Prioritária". É através desta entidade que se têm vindo a desenvolver intervenções 

inspiradas nos processos SAAL, como explica Helena Roseta (Costa, et al., 2013, p. 13), com vista a 

promover "cidadania, competências e empreendedorismo, melhoria da vida no bairro, prevenção e 

inclusão social, reabilitação e requalificação de espaços": os projetos BIP-ZIP. Estes projetos partem 

das redes (conceito proposto por Castells que será à frente mencionado) e em "heterarquias" 

(percebendo que as hierarquias tradicionais se tornaram obsoletas e devem ser substituídas por 

ações comunitárias). 

 De modo a levar a cabo as interações desejadas em bairros de intervenção prioritária 

(designação que se afasta da tradicional designação de "bairro de risco" ou "bairro crítico", o que 

reflete a forma como o projeto foi recebido e desenvolvido), foi elaborada e aprovada (a 17 de 

Novembro de 2010) a Carta dos BIP-ZIP (Anexo 4), que define as zonas que, depois da erradicação 

dos bairros de barracas de Lisboa em 2010, continuaram esquecidas, abandonadas ou ignoradas 

pelas prioridades municipais e que foram o mote para a consciencialização de que, mesmo sem 

barracas, Lisboa continuava a ser um município com desigualdades urbanas. 

 A ideia subjacente a estes projetos é simples: "a energia da mudança está em nós próprios. 

É mobilizando essa energia cidadã, que mudamos os nossos bairros e fazemos uma cidade de 

todos." (Costa, et al., 2013). Partindo deste princípio, já foram desenvolvidas quatro edições do 

projeto, que serviu como instrumento dinamizador de parcerias e pequenas intervenções locais de 

melhoria das comunidades envolvidas, apoiando projetos desenvolvidos por juntas de freguesia, 

associações locais e organizações não governamentais que contribuíram para o reforço da coesão 

socio-territorial no município. 

 Através da Arquitetura, do Design e do Urbanismo, segundo Bárbara Coutinho (Costa, et al., 

2013, p. 15) formam-se estratégias que "procuram a sustentabilidade económica, social e ambiental; 

colocam a tónica na participação e sentimento de vizinhança,; aspiram a induzir a criatividade em 

todos os lugares e tempos do nosso quotidiano (...) Fomentam uma cidadania ativa (entendida como 

um direito, um dever e uma responsabilidade), valorizando a iniciativa local e o compromisso coletivo 

em projetos concretos e utilitários, em lugar de gestos individuais". Assim, todas estas áreas 
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convergem num sentido ético para a procura de espaços, serviços, atos e profissionais mais 

humanos, inclusivos e que trabalhem de modo multicultural. 

  

 A par do BIP-ZIP, o Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de 

Lisboa encontra-se ainda a participar no USER, um projeto constituído por nove cidades europeias 

que tem como proposta "o envolvimento das comunidades locais na construção e melhoria de um 

espaço público que permita suportar um modelo de Desenvolvimento Local que garanta a coesão 

social da cidade." (Anon., 2015). Através da participação das comunidades ao nível local, é possível 

identificar os seus problemas e propor soluções para os mesmos, melhorando o espaço público. 

 No caso deste projeto, são recolhidas ideias relativas a problemas comunitários identificados 

pelos moradores e é formado um Plano de Ação Local, responsável por desenvolver (ou incentivar o 

desenvolvimento) de propostas escolhidas pela mesma comunidade, através de colaborações com 

as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa. 

 

1.2.2.2 Câmara Municipal do Porto 

 

Domus Social e projeto ConDomus 

 Criado em 2008 e já com intervenção em 33 áreas da cidade do Porto, o projeto ConDomus 

tem como objetivo incrementar a participação dos moradores na gestão dos espaços comuns, 

melhorando o seu uso (especialmente no que implica os espaços exteriores dos edifícios de 

habitação municipal), potenciando a conservação e manutenção dos edifícios principais da habitação 

e, consequentemente, aumentando a "satisfação, comodidade e segurança dos inquilinos residentes 

em habitação municipal" (Anon., 2014). 

 Este projeto, não consistindo obrigatoriamente numa ação arquitetónica, implica, no entanto, 

uma consciencialização e capacitação para questões da habitação e da gestão da mesma, 

constituindo um importante contributo no que diz respeito a ferramentas de educação para a 

autogestão, cuja aplicação a casos de participação arquitetónica e urbana é determinante, uma vez 

que a autogestão corresponde à fase final deste tipo de participação. 

 O modelo em que opera, é o da nomeação de um Gestor de Entrada (interlocutor eleito de 

entre os inquilinos residentes na habitação municipal) responsável pela mediação entre a empresa 

municipal e os inquilinos. 

 

Projeto Porto Vivo 

 Mobilizando capitais públicos (e tendo como acionistas o Estado, através do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e a Câmara Municipal do Porto), a Porto Vivo, SRU - 

Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, S.A., tem vindo a promover a reabilitação 

urbana de tecidos críticos da cidade do Porto, recuperando-os e reconvertendo-os. Esta sociedade 

tem como responsabilidade todo o processo inerente à reabilitação da zona de intervenção a que se 

propôs, conduzindo o processo, elaborando estratégias de intervenção e servindo de mediadora 

entre investidores e proprietários. 
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 Deixando a reabilitação dos imóveis a cargo (prioritariamente) dos proprietários, numa 

tentativa de criar responsabilização social e individual, a Porto Vivo atua principalmente na 

reabitação da Baixa do Porto, vendo nos habitantes presentes e naqueles que se querem atrair, o 

pilar fundamental através do qual se desenvolve uma área urbana rica e viva; na promoção de 

negócio da Baixa do Porto; revitalização do comércio (percebendo este enquanto fator determinante 

no processo de revitalização urbana); dinamização do turismo e lazer e qualificação do domínio 

público (que terá a função de suportar convivências). 

  

LAHB Social 

 Proposto pelo vereador da Habitação (Manuel Pizarro), o LAHB Social pretende, a nível 

autárquico, "encontrar soluções alternativas e duradouras de reabilitação" (Pizarro, 2014) para as 

ilhas e bairros populares da cidade do Porto, priorizando uma intervenção na ilha da Bela Vista, 

pretendendo-se fazer desta reabilitação um "projeto de reabilitação urbana, participado pelos 

moradores, que as partes esperam que venha a servir de exemplo para intervenções noutras ilhas" 

(Coentrão, 2014), numa tentativa de despertar os privados aos quais pertencem as outras ilhas para 

o potencial deste tipo de intervenções. 

 À semelhança de processos de participação já enunciados na presente dissertação, também 

o LABH Social inclui a colaboração com universidades (neste caso com equipas do curso de 

arquitetura da Escola Superior Artística do Porto e do Instituto Superior de Serviço Social). 
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1.2.3 Síntese conclusiva 

 Sintetizando os processos de participação arquitetónica em Portugal, compreendemos que 

com os processos SAAL começou por existir uma preocupação com a origem da encomenda a partir 

da comunidade (organizada), patente na premissa de o projeto ser feito com a comunidade e não 

para a comunidade. Neste âmbito, tentou-se (na maior parte dos casos mais tardios sem sucesso) 

que os Serviços Centrais fossem uma figura passiva, concentrando a responsabilização pelo projeto 

e a ação na comunidade e nos arquitetos (inseridos nas brigadas) - razão pela qual a autoconstrução 

teve um papel preponderante na maioria dos processos (embora tenha sido descartada em muitos 

devido a disparidades ideológicas, como referido por Delfim Sardo
19

). No caso SAAL, à semelhança 

do que aconteceu internacionalmente, compreendeu-se que o projeto não termina com a conclusão 

da construção, mas que esta fase é apenas o início da verdadeira experiência social. 

 Num panorama contemporâneo, mantendo a linha de raciocínio que enfatiza a importância 

de a ação partir da comunidade, têm vindo a ser desenvolvidos diversos processos (alguns inseridos 

em projetos internacionais - como a Agenda 21 Local e o USER) e tem existido, cada vez mais, uma 

preocupação em integrar diversas entidades (globais e locais, públicas e privadas) com o objetivo de 

aumentar a satisfação dos cidadãos urbanos. Estas preocupações contemporâneas com a satisfação 

das necessidades e desejos dos indivíduos (inseridos em comunidades) tem vindo a ser cada vez 

mais tratada como uma questão que se inicia a nível local e que, através de vários projetos locais, 

resolve problemas em escalas cada vez mais alargadas. 

 

  

                                                      
19

 Em Bandeirinha et al, 2014, pp. 34 
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1.3 Contributos dos estudos revistos na área de arquitetura para uma nova metodologia 

 Tendo analisado cenários internacionais e nacionais de participação e capacitação 

arquitetónica e compreendido que estes processos envolvem diferentes áreas em torno do objetivo 

de satisfazer o utilizador e de o incluir nas decisões, interessa analisar aprofundadamente como 

descobrir as suas necessidades, como o integrar nas decisões e como capacitá-lo. Todos estes 

objetivos implicam conhecer o utilizador, compreender as suas reações e as maneiras como interage 

com a envolvente em que se insere. Neste cenário, torna-se imperativo, não existindo análises de 

fundo acerca do utilizador de habitação social enquanto cliente e consumidor na área de arquitetura, 

encontrar áreas de conhecimento que tenham já estudado o indivíduo enquanto utilizador de um 

produto ou serviço. Recorrer-se-á então, no capítulo 2, à disciplina de marketing, que coloca sempre 

o utilizador no centro da sua discussão. 

 Interessa, em primeiro lugar, esboçar uma proposta metodológica para o desenvolvimento de 

projetos de arquitetura participada, a qual será posteriormente complementada através do estudo do 

papel do consumidor na perspetiva de marketing. Só depois de esboçada esta proposta existirá 

então o enquadramento no qual o utilizador se encontrará inserido. 

 Estudando os diferentes métodos utilizados nacional e internacionalmente, é então possível 

esboçar um esquema de trabalho (figura 9) que inclua os pontos universais, isto é, os que são 

utilizados em todos os tipos de projeto analisados, e que contemple já as críticas tecidas em relação 

a cada metodologia analisada.  

 

 

Figura 9 - Esboço de metodologia a aplicar a projetos de arquitetura social participativa 
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1.3.1 Intervenção de uma instituição / organização / entidade exterior na comunidade e/ou 

Reconhecimento do problema e pedido de intervenção 

  

 Em primeiro lugar, interessa salientar que esta fase pode começar na intervenção de uma 

entidade exterior à comunidade, seguindo-se um reconhecimento do problema e pedido de 

intervenção ou, no caso de se tratar de uma comunidade que já integrou um projeto de arquitetura 

participada previamente, a primeira fase de organização apoiada por uma entidade exterior pode ser 

suprimida, uma vez que a população já se encontra organizada e capacitada devido à intervenção 

anterior e, portanto, está apta a realizar autonomamente um pedido de intervenção. 

 

 No que diz respeito a uma comunidade que nunca tenha participado em projetos de 

arquitetura social, a existência de uma intervenção por parte de uma entidade competente exterior à 

mesma é de importância fulcral, na medida em que, de modo a reconhecer que precisa de ajuda 

técnica, a comunidade tem de se encontrar organizada e, enquanto um todo, requerer essa ajuda. 

Uma vez que a maior parte das comunidades com necessidades de intervenção não se encontram 

organizadas e têm um tecido social muito diversificado, torna-se essencial a ação de uma entidade 

exterior nesse tecido, de modo a que, numa próxima fase, possa existir um pedido de intervenção 

por parte da comunidade organizada sem novo recurso à ajuda de entidades exteriores. 

 

 A proposta metodológica representada na figura 9, que parte do mesmo pressuposto que 

todas as outras intervenções participativas analisadas, contempla que a encomenda do processo 

deve partir da comunidade (como defendem Delfim Sardo em Bandeirinha et. al (2014, p.29)
20

, José 

António Bandeirinha em Bandeirinha et al. (2014, p.46)
21

, Jenkins e Forsyth (2010, p.35)
22

, Jenkins e 

Forsyth (2010, p.98) 
23

e Doina Petrescu em Jones et al., (2009, p.45)
24

. Assim, está implícita a 

existência de um serviço (público) de apoio técnico ao nível local (como os projetos analisados 

anteriormente da Câmara Municipal de Lisboa e do Porto). Por sua vez, a comunidade organizada 

que reconhece a existência de um problema e que reconhece nos serviços públicos de apoio técnico 

                                                      
20

 "A encomenda arquitetónica é realizada pelos moradores organizados em comissões com associações 

legalmente constituídas, num processo de mútua aprendizagem ente populações e arquitetos, ancorados numa 

legitimação por parte do Estado". 

21
 "Uma das condições mais marcantes para a existência de uma operação SAAL (...) foi aquilo a que Portas 

sempre chamou a organização social da procura, que significa (...) que a operação tinha obrigatoriamente de ser 

solicitada pelos moradores". 

22
 "O facto de as associações serem formadas como resultado de ativismo comunitário de pessoas que tentam 

melhorar a sua habitação e ambiente faz com que estejam fortemente associadas à participação no design e 

gestão". 

23
 "A chave da participação é quem a inicia". 

24
 "O processo de participação depende do desejo dos participantes". 
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o potencial para o resolver, recorre a estes serviços
25

, especificando o tipo de problema que 

identificou, de modo a poder constituir-se uma equipa (à semelhança das brigadas dos processos 

SAAL) que possa intervir no território em questão. 

 

1.3.2 Ação 

 Depois do pedido de intervenção da comunidade, existe a fase de ação do projeto. Apesar 

de terem sido analisados processos em que a participação se desenvolve apenas na fase de design, 

a que chamaremos de conceção de projeto, todos os autores estudados mencionaram de algum 

modo não só a fase de construção
26

, como a relação intrínseca entre a tomada de decisões de 

programa e o trabalho da conceção - como explica Giancarlo de Carlo (Bandeirinha, et al., 2014, p. 

276)
27

. Uma vez que as três estão intrinsecamente relacionadas (uma introdução de um novo 

programa implica alterações de design que serão manifestadas nas decisões construtivas, uma 

mudança ao nível na disposição de entidades para a participação na construção pode provocar a 

alteração de aspetos do design, etc.) devem ser vistas enquanto um todo relacionado com a 

execução do projeto. Neste todo deve, em primeiro lugar, potenciar-se a constante comunicação 

entre comunidade e equipa de intervenção. É através da criação deste ambiente de confiança (que 

deve até ser promovido através do trabalho com camadas mais jovens da população
28

 e 

                                                      
25

 Existindo, como descrito em Jenkins e Forsyth (2010, p.38), "uma necessidade de um entendimento claro 

acerca do contexto político e económico para lidar com participação social". 

26
 Segundo Jenkins e Forsyth (2010, p.55-56), "a ênfase está em dar poder à comunidade através dos 

processos design e construção, que é vista como um elemento chave para o desenvolvimento de capacidades 

humanas (...) O processo de construção pode ser por vezes uma oportunidade para desenvolver capacidades e 

criar emprego, enquanto promove pequenas empresas e produtores locais". 

27
 O "processo principia com a identificação das necessidades dos utilizadores, passa pela formulação de 

hipóteses formais e organizacionais e entra depois na fase de utilização. Neste ponto, em vez de atingir, como 

de costume, o seu ponto final, o processo tem de ser reaberto numa alternância contínua de reformulações e 

controlo que vão refletir-se nas primeiras fases. As três fases - determinação de necessidades, formulação de 

hipóteses e utilização - não só se sucedem sequencialmente como também desenvolvem uma relação cíclica. 

Cada fase, porém, tem o seu caráter específico e a possibilidade de as relações serem consequentes e mútuas 

depende do modo como cada uma é executada". 

28
 "Participantes mais jovens são muito competentes a contribuir para discussões, tanto em termos de 

identificação de problemas e necessidades locais como a formular boas ideias" e "envolver crianças em 

exercícios de participação não só lhes confere poder nesse contexto, como pode contribuir para (...) o bem estar 

psicológico e confiança a longo prazo". Dando um exemplo prático, Jenkins e Forsyth (2010, p.87) referem que 

no desenvolvimento residencial de Canmore Place "o arquiteto começou por trabalhar com crianças da escola, 

utilizando este passo para chegar a outros membros da comunidade (como envolver os seus pais)" (Jenkins & 

Forsyth, 2010, p. 64) (citando HORELLI, L e KAAJA, M - Opportunities and Constraints of "Internet-assisted 

Urban Planning" with Young People. Journal of Environmental Psychology, 22:191-200). 
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constantemente trabalhado em todas as camadas da população
29

) que são geridas as expectativas 

dos intervenientes e é possibilitado o desenvolvimento do processo. Cada uma das fases de 

programa, conceção e construção deve, não obstante a constante comunicação, ter em 

consideração a realização de um workshop ou reunião informal
30

 com a comunidade, de modo a que 

todos tenham acesso aos pontos de trabalho a realizar. 

 

Programa (planeamento) 

 Reconhecendo que as perguntas a colocar em cada fase são diferentes, embora parte de um 

objetivo comum de realização do projeto, encontramos na definição de programa o desafio de: 

 Comunicar as restrições ao projeto (relativas a recursos financeiros, temporais...) (Aravena, 

2012, p. 452); 

 Identificar as áreas de atuação, descobrindo as áreas (físicas, geográficas) da comunidade 

nas quais intervir
31

; 

 Definir o programa: que tipo de intervenção realizar nas áreas identificadas (quais os desejos 

da população para os diferentes locais da sua comunidade a reabilitar/construir)
32

; 

 Identificar empresas e selecionar pessoas dispostas a participar no projeto.
33

.  

 

Design (conceção de projeto) 

 Segundo Aravena (2014, p.453), "o principal objetivo nesta fase é o de definir o projeto de 

arquitetura, da casa ao complexo urbano". Tendo ficado definido, na fase anterior, o programa e 

passando ao desenho do projeto, é necessário compreender: 

 Quais os desejos que a população idealizou (colocando-os em desenho, modelos virtuais e 

modelos 3D, de modo a que os avanços de projeto possam ser facilmente apresentados à 

                                                      
29

 "Os técnicos das brigadas mantiveram um permanente contacto, o que lhes permitiu uma constante troca de 

experiências e avaliação conjunta do processo" Alexandre Alves Costa (Bandeirinha, et al., 2014, p. 81) 

30
 A utilização de workshops com a comunidade tem sido grandemente utilizada e apreciada, como o afirmam 

Jenkins e Forsyth (2010, p.51, 92 e 112), referindo-se, respetivamente, ao projeto da Residencial Serra Verde, 

ao projeto de regeneração da Kingsdale School e à metodologia utilizada pela associação Comtechsa. 

31
 Relembrando que "a rejeição de uma determinada área (deve) provir dos moradores, depois de terem 

identificado, com a colaboração dos técnicos, as necessidades e interesses reais", Nuno Portas (Bandeirinha, et 

al., 2014, p. 247). 

32
 Fase em que, segundo Alexandre Alves Costa, a participação é desejável, "não só na definição do lugar, 

como em todas as questões de caráter programático que poderiam ir da discussão sobre tipologias, sistemas 

construtivos ou materiais apropriados, gestão dos futuros aglomerados e processos de financiamento" 

(Bandeirinha, et al., 2014, p. 82). 

33
 Nuno Portas (Bandeirinha, et al., 2014, p. 249): "Ficaria em primeiro lugar e sempre por escolha dos 

moradores em função das suas condições concretas e capacidade de auto-organização, a escolha relativa ao 

modo de "pagar" a diferença de capital entre o custo da obra (...) e a abertura do crédito inicial do Estado". 



32 
 

população que esteja interessada em contribuir nesta fase
34

, que deverá escolher entre 

alternativas apresentadas e maleáveis, passíveis de completa remodelação de acordo com 

a informação fornecida pela população); 

 Que tipo de soluções construtivas se devem/podem adotar e, portanto, quais os recursos 

que a população coloca ao dispor do projeto (se existir dentro da comunidade um negócio 

de madeiras que esteja disposto a contribuir para o projeto a preço de custo, pode ser 

preferível a escolha da construção em madeira em detrimento de um outro material, por 

exemplo); 

 Que existe um trabalho contínuo entre o arquiteto que elabora alterações na conceção em 

conjunto com a comunidade e vai ajustando simultaneamente a conceção à construção e 

vice-versa, de acordo com os recursos de que dispõe. 

 

Construção (implementação do projeto) 

 Para finalizar o capítulo da "ação", entra em vigor a fase de construção, que é especialmente 

suscetível a desconfianças por parte da população se esta não estiver incluída no processo. Assim, 

dando-se o caso de a população não participar na construção do projeto, é importante que: 

 A população possa acompanhar a construção, fazendo das "visitas a obra" uma 

oportunidade de ensinar a população acerca do que está a ser realizado, capacitando-a
35

; 

 A equipa de intervenção, através das visitas à construção, descubra o que ainda deve ser 

trabalhado com a população no sentido de terminar a sua capacitação. 

 

1.3.3 Desenvolvimento autónomo 

 Depois de concluída a construção, como defendem todos os autores estudados - e Giancarlo 

de Carlo resume (Bandeirinha, et al., 2014, p. 277)
36

, o processo de participação não se encontra 

encerrado. Pelo contrário, é na fase que procede imediatamente a construção, em que a comunidade 

                                                      
34

 Marcia Pereira e Leanne Townsend (Jenkins & Forsyth, 2010, pp. 132, 136), referindo-se ao projeto de 

Cornton Housing, explicam que "o uso de imagens 3D beneficia o projeto se forem 'honestas' (...) acreditam que 

uma abordagem combinada que inclua técnicas interativas (como modelos movíveis) é o método mais eficaz em 

exercícios de participação" e que "métodos mais tradicionais continuam a ser importantes e que por vezes é 

preferível apresentar ideias em desenhos 2D se forem esboços iniciais, uma vez que o formato digital pode 

requerer um grau de detalhe ainda não possível de alcançar". 

35
 A importância deste tipo de visitas na fase de construção foi sobejamente defendida por Aravena (2014, 

p.125), que explica que através deste tipo de visitas a equipa de intervenção tem possibilidade de "garantir que 

os beneficiários se tornam familiares com o projeto antes de o habitarem, minimizando a possibilidade de 

surpresas (no momento em que o fazem)". 

36
 "No planeamento do processo, o plano não termina com a construção do objeto arquitetónico. Pelo contrário, 

nesse momento tem início uma nova linha de desenvolvimento que é consistente com a que a precede mas se 

caracteriza por aspetos diferentes. O cliente e o arquiteto saem de cena e os conflitos são transferidos para a 

relação entre o objeto arquitetónico e aqueles que o usam". 
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tem o primeiro contacto direto com o produto que ajudou a desenvolver, que é necessário existir uma 

supervisão cuidada das interações, de modo a compreender em que aspetos ainda é necessário 

capacitar a população e providenciar as ferramentas para que esta consiga, no futuro, relacionar-se 

autonomamente com o projeto. 

 

1.3.4 Feedback 

 Jenkins e Forsyth (2010) defendem que "a participação (...) está também relacionada com a 

dádiva e partilha de informação" e reafirmam a "importância de um feedback pós-conclusão no plano 

de trabalho". Uma das questões centrais na modelação de uma metodologia de projeto a aplicar a 

casos de co-criação e/ou de capacitação em arquitetura social é a da partilha de conhecimento entre 

projetos semelhantes. Assim, torna-se desejável que esta metodologia tenha capacidade de 

melhorar através de aprendizagem, o que pode ser feito através do estabelecimento de uma "rede de 

comunicações" com o objetivo de analisar os dados recolhidos relativos à aplicação da metodologia 

em projetos específicos, de modo a, com base nestes, afinar a proposta metodológica, para que, em 

casos subsequentes, a metodologia seja cada vez mais eficaz e eficiente. Como afirma Álvaro Siza
37

, 

"um processo participativo (...) inclui erros e a sua avaliação crítica".  

O esforço de compreender quem é o utilizador e como este pensa e se relaciona com a 

envolvente em que se encontra inserido tem de ser constante e existir em todas as fases descritas 

da metodologia esboçada. No entanto, em toda a fase de ação tem de existir um cuidado 

extraordinário em compreender a população enquanto utilizadora e perceber de que modo devem ser 

lançadas as perguntas, de maneira a gerar um ambiente de interesse e confiança. É neste aspeto 

que importa especialmente, através do marketing, estudar o utilizador, os seus comportamentos e 

reações à participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37

 Álvaro Siza, "O 24 de Abril e a transformação da cidade" in Revista Crítica de Ciências Sociais (Coimbra) nºs 

18/19/20, 1986, p.39 citado por Bandeirinha et al (2014) 
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2 A participação analisada no âmbito da disciplina de marketing 
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2.1 Conceitos de marketing relevantes para este trabalho 

2.1.1 O que é o marketing? 

 O marketing, que lida com a identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais,  

é visto como uma disciplina que cria, promove e faz chegar bens e serviços, em sentido lato, a 

consumidores e negócios (Kotler, 2003, p. 3). Peter Drucker
38

 afirma que "o objetivo do marketing é 

conhecer e compreender o consumidor tão bem que o produto ou serviço (oferecido pela empresa) 

se venda sozinho". 

 Sendo o consumidor o objeto central desta disciplina - "o marketing, mais do que qualquer 

outra função, lida com consumidores" (Kotler, et al., 2003, p. 5)- e tendo como objetivo a sua 

satisfação, compreende-se que este irá escolher um produto que, na sua ótica, melhor o sirva, 

surgindo assim o conceito de valor e do que este significa para o consumidor. Segundo Kotler (2003, 

p.61), "a satisfação do consumidor vai depender da performance da oferta em relação à sua 

expectativa". Assim, de modo a conseguir a satisfação do consumidor, será necessário identificar as 

suas necessidades e preferências: em suma, quais os atributos de um produto ou serviço que 

pesarão na sua perceção de qualidade e que, quando bem identificados e colocados em prática, 

levarão à satisfação final do consumidor. 

 Esta relação entre descoberta da lista de atributos (e colocação dos resultados em prática no 

produto) e satisfação é transversal a todas as áreas em que exista um consumidor com 

necessidades a satisfazer
39

. Exemplo disso é o objeto de estudo desta tese: a arquitetura social. 

Neste caso, existem múltiplos consumidores/utilizadores a satisfazer e é necessário encontrar os 

atributos que estes valorizam num projeto de arquitetura social (seja este um plano urbanístico, 

residencial ou outro), de modo a incluir esses atributos no projeto e garantir a satisfação da 

comunidade para a qual este é desenvolvido. 

 

2.1.2 Marketing e desenvolvimento de novos produtos 

 Já desde antes da viragem do milénio, um vasto conjunto de investigadores tem vindo a 

abordar e analisar o tema da inclusão dos consumidores nos processos de desenvolvimento de 

novos produtos (NPD – new product development
40

).  

 De um modo geral, qualquer produto passa por oito fases de desenvolvimento (como se 

pode observar na figura 10, apresentada por Kotler, 2003): o processo inicia-se com a geração de 

ideias de novos produtos a criar, através de fontes internas da empresa que desenvolverá o produto, 

da observação dos consumidores (clientes), da observação da competição, do conhecimento 

partilhado pelos fornecedores e distribuidores, etc. Depois de colecionadas diversas ideias, estas 

passam por uma fase de "screening", em que são revistas à luz da identidade da empresa, 

compreendendo se as ideias contribuem para a execução da missão da empresa e cumprimento dos 

seus objetivos, se agrada aos clientes e se ajuda a promover a empresa e dar suporte a outros 

produtos da mesma. As ideias que passam na segunda fase são então desenvolvidas e colocadas à 

                                                      
38

 Kotler, 2003: p.9 

39
 "O Marketing faz parte do trabalho de toda a gente" (Kotler, 2003, p. 5) 

40
 A que, na tradução para português presente nesta dissertação, se tem dado o nome de "desenvolvimento de 

novos produtos" 



37 
 

prova num ambiente controlado em que um grupo de clientes selecionado possa ter contacto com o 

produto e dar feedback acerca do mesmo. Passada esta fase, é já possível esboçar uma primeira 

estratégia de marketing para introduzir o produto no mercado e só depois desta fase é que será 

possível à gestão da empresa analisar a atratividade da proposta de produto e decidir se esta é ou 

não satisfatória. Se for, inicia-se o desenvolvimento do produto, onde é criado algum tipo de protótipo 

que permita testar o produto. Se passar os testes, inicia-se o teste de marketing para compreender 

como os consumidores e vendedores se irão relacionar com o produto e fazer projeções de vendas, 

para que a fase da comercialização possa ser levada a cabo, havendo informação suficiente para 

determinar quando, onde e com que tipo de clientes iniciar esta última fase. 

 

Figura 10 - Grandes fases do desenvolvimento de novos produtos (Kotler, 2003, p. 320)  

 

 No que diz respeito à participação consumidor na criação de novos produtos, é hoje possível 

afirmar, com alguma certeza, que a sua integração pode melhorar a qualidade dos produtos aos 

olhos dos futuros consumidores e reduz o risco de insucesso, ao mesmo que tempo que aumenta a 

aceitação desses produtos, contribuindo assim para o incremento das suas probabilidades de 

sucesso, uma vez que as ideias geradas irão estar mais próximas das necessidades dos 

consumidores (Cottam & Leadbeater, 2004). Mais ainda: encontrando-se a sociedade atual num 

ambiente tecnológico aberto, não só existe uma sensação de capacitação ao nível individual sem 

precedentes na história das comunicações, como uma evidente facilidade de troca de ideias entre 

empresas e consumidores, o que leva a que estes últimos sintam o desejo de desempenhar um 

papel ativo na relação com as empresas (Prahalad & Ramaswamy, 2000). 

 Especificamente no que diz respeito a produtos de planeamento urbano, "os propósitos do 

envolvimento dos cidadãos no planeamento são muitas vezes descritos em termos que refletem a 

natureza contingente dos planos. Os que são afetados por estes planos devem estar envolvidos na 

sua realização. Os planeadores precisam de informação geralmente não disponível a agentes 

exteriores. A implementação do plano reside no grau com que os cidadãos veem os planos como 

uma base legítima para agir e evocar propósitos públicos que afetam diretamente a propriedade 

privada" (Seltzer & Mahmoudi, 2012). 

 Em projetos de arquitetura social participada estamos sempre perante o cenário de 

desenvolvimento de novos produtos, uma vez que é necessário analisar de raiz o enquadramento do 

projeto, que será sempre diferente de projetos prévios (embora os processos sejam semelhantes) e 

que, como tal, tem de ser tratado como um caso único (em cada caso têm de se gerar ideias que 

possam resolver o problema em questão, que devem depois ser filtradas, testadas, analisadas, 

desenvolvidas e implementadas). Assim sendo, é de sublinhar o risco associado a este tipo de 

decisões, uma vez que más decisões levarão a alterações nas expectativas da comunidade, o que, 
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por sua vez, reduz a predisposição para a colaboração, colocando em risco o sucesso do projeto e a 

satisfação daqueles que dele irão usufruir. 

 

2.1.3 Co-criação e capacitação 

 Um conceito importante nesta temática é o da co-criação, que se refere ao trabalho conjunto 

entre duas partes distintas (uma empresa e um conjunto de consumidores, por exemplo), do qual se 

obtém um resultado valorizado por ambas as partes. Segundo esta definição, cada uma das partes 

tem um papel decisivo, sendo que existe, do lado do responsável pelo desenvolvimento de um 

produto/serviço (a empresa, organização, ou outra entidade) a característica de servir de plataforma 

para o processo de trabalho conjunto - plataforma essa onde se irão trocar ideias e conhecimentos, 

de modo a, através de métodos inovadores de interação, criar valor, tanto para a entidade 

empresarial, como para o consumidor final a quem se destina o projeto desenvolvido no processo de 

co-criação.  

 "No seu núcleo, a co-criação está relacionada com envolver uma comunidade fora da 

empresa na fase de idealização do desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Com a co-

criação, os participantes - que podem incluir clientes, fornecedores ou população em geral - são 

alertados para o facto de estarem a contribuir para o desenvolvimento de ideias e conceitos. Através 

de uma série de passos, as pessoas são convidadas a contribuir, avaliar e refinar ideias e conceitos" 

(Benson, 2013). De modo a levar a cabo esta partilha de ideias e conhecimentos é, no entanto, 

fundamental criar uma cultura de confiança.  

 Prahalad e Ramaswamy (2000) acrescentam à ideia de co-criação a importância do produto 

na medida das experiências que potencia, afirmando que os consumidores "não estão interessados 

em comprar um produto. O produto, de facto, não é mais do que um artefacto à volta do qual os 

consumidores têm experiências. Mais ainda, os consumidores não estão preparados para aceitar 

experiências fabricadas por empresas. Cada vez mais, querem ser eles próprios a dar forma às 

experiências". Desta afirmação surge, no entanto, um outro problema (de análise absolutamente 

pertinente para o tema da presente dissertação): a gestão de expectativas do consumidor. Tal como 

no desenvolvimento de um produto tecnológico, também na co-criação de projetos de arquitetura, 

existe uma tolerância consideravelmente baixa a falhas, dado que a expectativa depositada pelo 

indivíduo participante no processo assenta na aplicação das ideias discutidas com o 

arquiteto/organização, tal como foram propostas e discutidas em conjunto. Assim, surge como fulcral 

a ideia de que as empresas/organizações têm, para seu benefício e para o sucesso do projeto, de 

"educar o consumidor e serem educadas por estes", utilizando mais do que o método tradicional 

direto utilizado pelos gestores de comunicação e marketing (Prahalad & Ramaswamy, 2000). 

 Outro conceito importante no que diz respeito à interação entre empresa (ou entidade que 

providencia produtos) e consumidor é o da capacitação
41

 que se centra na importância das relações 

entre indivíduos e comunidade, num trabalho conjunto de modo a solucionar situações sociais 

complexas. 

                                                      
41

 Empowerment foi a expressão utilizada em inglês, tendo sido utilizada, para a traduzir, a palavra capacitação. 
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 Numa perspetiva educacional, mas muito completa para a definição de um conceito tão 

abrangente, podemos dizer que a capacitação se refere ao processo de aprendizagem que permite 

algum desenvolvimento, clarificando o propósito desse desenvolvimento, o modo como deve ser 

levado a cabo e a quem se destina (Fusari, 1997). Ao estar capacitado para realizar alguma tarefa, o 

indivíduo encontra-se apto a enfrentar o projeto, fruto do desenvolvimento que levou a cabo, não 

apenas sendo capaz de aplicar conhecimentos, mas também de criar e resolver problemas e propor 

alternativas que o melhorem em toda a sua envolvente. A capacitação é, assim, o processo de se 

tornar autónomo no planeamento e realização de ações, superando a mera capacidade técnica e 

elevando-a ao desenvolvimento de competências que geram conhecimento, potenciador da 

aquisição autónoma de novas competências. 

 Com o emergir da Internet e a abertura dos canais de comunicação, têm também vindo a ser 

cada vez mais utilizadas novas formas tecnológicas de comunicar, que potenciaram o envolvimento 

de um grupo cada vez maior de "partes interessadas"
42

. A implementação da participação através da 

web torna-se assim, não só num substituto para os modelos tradicionais de aproximação aos 

consumidores, mas um complemento para os mesmos (Seltzer & Mahmoudi, 2012), existindo uma 

tendência para a utilização de ambos os métodos
43

. 

 Dentro das novas tecnologias de comunicação encontramos conceitos como o de "Web 2.0", 

uma estratégia em que os participantes não apenas consomem conteúdo disponível nas redes de 

Internet, mas têm capacidade de o produzir também, tornando-se assim num dos melhores meios de 

melhorar a transferência de informação do público para os planeadores (Nash, 2009). A par deste, 

desenvolveu-se também o conceito de Open Innovation Planning, representando a procura de 

envolvimento por parte dos utilizadores, consumidores e "pensadores", como um meio para aumentar 

as perspetivas encontradas no interior da empresa ou organização (Seltzer & Mahmoudi, 2012). 

Pode também afirmar-se que "Open Innovation é a criação cooperativa de ideias e aplicações fora 

dos limites de qualquer empresa individual" (Gassmann & Ellen, 2004), apresentando três tipos de 

arquétipos: de fora para dentro (Outside-in), em que a empresa enriquece o seu conhecimento 

através da integração de fornecedores, clientes e outras fontes externas de informação; de dentro 

para fora (Inside-out), providenciando conhecimento de fontes internas da empresa à sua envolvente 

exterior; e emparelhada, criando alianças com parceiros de modo a combinar os primeiros dois tipos 

de arquétipos. 

 Existe ainda um outro conceito, adotado em estratégias de marketing no desenvolvimento de 

novos produtos: o crowdsourcing, que pode ser definido como um "sistema de inteligência coletiva", 

caracterizado pela organização que beneficia do trabalho da comunidade, pela comunidade em si e 

pela plataforma que relaciona as duas entidades referidas (Zhao & Zhu, 2014). Este conceito de 

crowdsourcing, que tem potencial para ser ativador de resultados a longo prazo, tanto em termos 
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 Tradução do inglês de stakeholders, usado para englobar todos os indivíduos interessados em participar no 

desenvolvimento de produtos/serviços 

43
 Seltzer e Mahmoudi (2012) com referência a Mandarano, Lynn; Mahbubur Meenar; Steins, Christopher, 2010. 

"Building Social Capital in the Digital Age of Civic Engaement", Journal of Planning Literature, 25:123-135. 
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económicos como intelectuais, pode, no entanto, começar a ser problemático quando a população se 

depara com problemas mal estruturados (Seltzer & Mahmoudi, 2012)
44

, pelo que este método poderá 

não ser o mais indicado para a extração de informação no âmbito dos problemas complexos, os 

quais, não raramente, são difíceis de delinear. 

 

 Estabelecendo desde já que "qualquer tipo de envolvimento requer tempo e recursos e que 

procurar o envolvimento dos cidadãos (...) não diminui necessariamente a carga de trabalho (...) 

sendo provável que a aumente" (Seltzer & Mahmoudi, 2012), coloca-se nesta fase uma questão, no 

que diz respeito a projetos de arquitetura de caráter social: até que ponto deve ser levado a cabo um 

processo de capacitação ou de co-criação (ou mesmo ambos)? A população para quem é 

desenvolvido o projeto deve ser capacitada, no sentido de ser capaz de tomar decisões de projeto 

conscientes e compreender de que modo devem ser executadas, ou terá o projeto resultados mais 

positivos e satisfatórios para a comunidade se esta servir de consultora, co-criando, mas mantendo a 

especialização e processos de decisão centralizados na figura da organização promotora do projeto? 

 Tendo analisado ambos os processos e alguns casos de aplicação de um e outro método
45

, 

parece mais fundamentado pensar no processo de projeto como criação conjunta, sabendo porém 

que existem diversos níveis ou graus de co-criação, que refletem até que ponto o consumidor se 

encontra envolvido nos processos de criação do produto e que são medidos através da extensão e 

intensidade de participação no projeto (Hoyer, et al., 2010) - sendo que a primeira está relacionada 

com a quantidade de fases de desenvolvimento do projeto em que uma empresa conta com a 

participação do consumidor e a segunda reflete o grau de confiança depositado pela empresa nos 

consumidores participantes no processo de desenvolvimento, demonstrada na aplicação dos seus 

inputs na elaboração do produto final. Aliando a ideia da co-criação com a da aprendizagem 

indissociável que irá ocorrer, tanto por parte dos indivíduos, como da organização, podemos, no 

entanto, defender que os dois métodos se intercetam, na medida em que um indivíduo que se 

encontre a colaborar com um arquiteto, uma associação, ou outra entidade que promova o projeto, 

está a aprender a lidar com situações novas e a reagir a diferentes modos de trabalhar, iniciando-se 

assim um processo de capacitação. 

 A grande diferença em relação a chamar ao processo em estudo capacitação ou co-criação 

(sendo que, de um modo abrangente, este será sempre um processo de participação) prende-se, 

acima de tudo, com a maneira como os recursos se encontram distribuídos e com a cadeia de 

comando em vigor ao longo de todo o processo. Ao capacitar um indivíduo ou uma comunidade, 

estamos a disponibilizar as ferramentas necessárias para que estes sejam capazes de, a longo 

prazo, continuar o projeto. Até certo ponto, esta ideia parece coerente, uma vez que, por mais 

alargado que seja o desenvolvimento do projeto, existe sempre um constrangimento temporal 
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 Utilizando como base Aiamurto, Tanja; Leiponen, Aija; Tee, Richard. 2011 "The Promise of Idea 

Crowdsourcing - Benefits, Contexts, Limitations" Nokia Ideasproject White Paper, June 2011. 

45
 Através de revisão bilbiográfica de casos analisados por vários autores - (Hoyer, et al., 2010), (Fuchs & 

Schreier, 2011), (Seltzer & Mahmoudi, 2012). 



41 
 

associado ao mesmo (ainda que se trabalhe num cenário de Governação Integrada eficaz, sem os 

impedimentos que habitualmente surgem à mesma) e é necessário capacitar a população de modo 

a, mais do que não destruir o que foi realizado com sucesso, manter o projeto e continuar o seu 

desenvolvimento autonomamente. No entanto, esta capacitação não é, nem nunca conseguirá ser, 

instantânea. Trata-se de um processo de aprendizagem que deverá ser consolidado e que, como tal, 

não pode ser acelerado. Assim, defende-se que, no tratamento de projetos de arquitetura social 

participada, deverá existir, em primeiro lugar, uma co-criação contínua e integrada que, sendo bem 

executada, irá capacitar os participantes, preparando-os para o final temporal do projeto, que 

corresponderá ao momento inicial da sua autonomia, dando continuidade ao "produto" que ajudaram 

a desenvolver. Ao aplicar esta fusão entre os conceitos de capacitação e co-criação, teremos então 

serviços "co-criados, de modo a ir ao encontro das necessidades e circunstâncias particulares dos 

indivíduos e comunidades" (Cottam & Leadbeater, 2004) e populações capacitadas, habilitadas a 

compreender os esforços realizados, conscientes dos sucessos e insucessos do projeto e com 

competências para, a longo prazo, continuarem a desfrutar das ações realizadas. 
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2.2 Revisão de literatura 

2.2.1 Estudos (de marketing) acerca da integração do consumidor no desenvolvimento de produtos 

 

De modo a compreender, no caso da arquitetura social participada, como aferir as 

necessidades e desejos da população, procuraram-se, enquadrados na disciplina de marketing, 

estudos que analisassem a co-criação e suas aplicações. Os estudos selecionados seguiram a 

intenção de conduzir o leitor ao longo de dois aspetos importantes no que diz respeito à interação do 

consumidor com empresas para a criação de novos produtos: em primeiro lugar importa 

compreender os métodos de recolha de informação disponíveis e quais as suas utilizações, de modo 

a, ao trabalhar com consumidores, saber a melhor forma de conhecer os seus desejos e 

necessidades. Depois, conhecidos os métodos e sabendo escolher entre os existentes, interessa 

saber analisar a informação recolhida. Havendo modos quantitativos e qualitativos de análise, 

selecionaram-se então dois artigos: o primeiro analisa os dados obtidos através de ferramentas de 

análise univariada e multivariada; o segundo aborda a recolha de dados através de ferramentas 

menos estruturadas, levando a uma análise mais interpretativa dos dados. Nos estudos 

apresentados o foco está em compreender de que modo se pode interagir com o cliente no 

desenvolvimento de produtos. 

 

2.2.1.1 Pesquisa do consumidor em fases do desenvolvimento de novos produtos: uma revisão 

crítica de métodos e técnicas 

 Tendo como objetivo principal do estudo a revisão crítica de dez das mais comuns técnicas e 

métodos de pesquisa de consumidor, os autores (Kleef, et al., 2005) propuseram-se, neste artigo, a 

desenvolver um sistema de categorização com as semelhanças e diferenças entre os métodos, 

descrever as suas características-chave e providenciar guias para a escolha do método mais 

apropriado a diferentes objetivos. 

 De modo a esquematizar o processo de categorização através do qual cada método (dos dez 

escolhidos) seria revisto, os autores esboçaram um gráfico (Figura 11) dividido em três grupos:  

 

Figura 11 - Esquema de categorização dos métodos em revisão (Kleef, et al., 2005, p. 183) 

 

1. Fonte de informação para a evocação da necessidade. As necessidades podem surgir de 

vontades físicas do utilizador ou através de sugestões incitadas pela existência do produto, que 

fazem surgir desejos e necessidades. Aqui é ainda de salientar que a familiaridade do utilizador 

com os estímulos afeta o seu discernimento acerca das suas necessidades e desejos: quanto 
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maior a familiaridade com o produto, mais especificamente se podem analisar as necessidades 

do utilizador que o escolheu. 

2. Formato da tarefa. Dependendo da tarefa a realizar através de um método, os consumidores 

vão focar a sua atenção em aspetos diferentes, pelo que o formato escolhido afetará as 

conclusões da aplicação do método. 

 Avaliar múltiplos produtos versus um único produto. "Métodos que incluam um conjunto  

de alternativas competitivas disponíveis no mercado têm a vantagem de representar a 

tarefa que os consumidores tipicamente desempenham no mercado" (Kleef, et al., 2005, 

p. 184)
46

. 

 Tipos de resposta. Tarefas de associação de estímulos a palavras ou imagens têm 

resultados diferentes relativamente a inquéritos de preferência ou classificação. 

 Necessidades auto-articuladas ou indiretamente derivadas. Ter respostas providenciadas 

diretamente pelos consumidores ou recolhidas indiretamente através da observação dos 

seus comportamentos resultam em coleção de dados diferentes no que diz respeito às 

preferências, gostos e escolhas dos consumidores. De facto, "os consumidores podem 

ter necessidades das quais não têm consciência (...) e podem não ter a capacidade de 

as articular. Isto porque os produtos que as poderiam preencher provavelmente ainda 

não existem" (Kleef, et al., 2005, p. 185). 

 Estrutura da recolha de dados. O grau de estandardização imposto no instrumento de 

recolha de dados está diretamente relacionado com a capacidade de a informação 

indicar ações específicas a realizar de modo a atingir o objetivo desejado. Num 

questionário muito estruturado pode ter como vantagens a velocidade na análise dos 

dados e custos menores. Contudo, num questionário menos estruturado pode fornecer 

novas ideias para o novo produto. 

3. Resposta (output)-  Aqui salienta-se a distinção entre "características" e "atributos" do produto. 

As primeiras são "mensuráveis, manipuláveis e propriedades físicas" (Kleef, et al., 2005, p. 186). 

Os atributos são as características que o consumidor infere acerca do produto (como 

exemplificado na figura 12). 

 

Figura 12 - Diferenças entre "características" e "atributos" do produto que, combinados, podem conduzir a um 

benefício (Kleef, et al., 2005, p. 187) 
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 Citando Johnson, M. D. (1988). Comparability and hierarchical processing in multi-alternative choice. Journal 

of Consumer Research, 15 (December), 303-314 
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 Depois de descrever minuciosamente cada método (como se pode consultar no Anexo 6), os 

autores especificaram, de um modo gráfico e claro, para cada método analisado, a fonte de 

informação para a evocação da necessidade, o formato da tarefa e o tipo de resposta (observável na 

figura 13). 

 

 

Figura 13 - Dez métodos descritos através de estímulos, formato de tarefa e adequação (Kleef, et al., 2005, p. 

191) 

 

 Cumprindo a última ordem de trabalhos a que os autores se propuseram (providenciar guias 

para a escolha do método mais apropriado a diferentes objetivos) e assumindo que "os métodos não 

são substitutos diretos, a sua adequação depende do propósito para o qual eles são implementados" 

(Kleef, et al., 2005, p. 197) tendo sido desenvolvido um gráfico (figura 14) que agrupa os métodos em 

duas propriedades diversas: a acionabilidade e a novidade considerada. Os métodos do lado 

esquerdo do gráfico são os mais apropriados para novos incrementos de produtos que já existem no 

mercado, enquanto que os do lado direito são mais adequados para produtos radicalmente novos. 

Ten methods described on stimuli, task format, and actionability 
Methods Stimuli Task format Actionability 
 Product/need-

driven 
Familiarity Multiple or 

single 
product(s) 

Response 
type 

Self-
articulated 
/indirectly 
derived 

Structure of 
data 
collection 

Abstractness 

Category 
appraisal 

Product-driven Familiar Multiple 
products 

Perceptions 
/preference 

Indirectly 
derived 

Structured Characteristics 
and benefits 

Conjoint 
analysis 

Product-driven Unfamiliar Multiple 
products 

Preference Indirectly 
derived 

Structured Characteristics 
and benefits 

Empathic 
design 

Need-driven  No stimuli 
presented 

No product 
evaluation: 
observation 

No 
judgments 
asked

a
 

Indirectly 
derived 

Unstructured Benefits 

Focus 
group 

Product or 
need-driven 

Familiar/ 
unfamiliar 

Multiple / 
Single 
product(s) 

Preference Self-
articulated 

Unstructured Characteristics 
and benefits 

Free 
elicitation 

Product-driven Familiar Single 
product 

Association Self-
articulated 

Unstructured Characteristics 
and benefits 

Information 
acceleration 

Product-driven Unfamiliar Multiple 
products 

Perceptions 
/preference 

Self-
articulated 

Structured Characteristics 
and benefits 

Kelly 
repertory 
grid 

Product-driven Familiar Multiple 
products 

Perceptions Self-
articulated 

Unstructured Characteristics 

Laddering Product-driven Familiar / 
Unfamiliar 

Multiple 
products 

Perceptions 
/preference 

Self-
articulated 

Unstructured Characteristics, 
benefits and 
values 

Lead user 
technique 

Need-driven
b
 Familiar

c
 Multiple / 

Single 
product(s) 

No 
perceptions 
/preference 
but 
solutions 

Self-
articulated 

Unstructured Characteristics 
and benefits

d
 

Zaltman 
metaphor 
elicitation 
technique 

Need-driven  Unfamiliar No product 
evaluation 

Association Self-
articulated 

Unstructured Benefits and 
values 

a 
Emphatic design emphasizes observation over inquiry. However, observers may ask very open-ended 

questions, such as "why are you doing that?" 

b 
Product-driven in case lead user developed own solutions to needs 

c
 Familiar from lead user's viewpoint, although new concepts are primarily unfamiliar from ordinary consumers' 

viewpoint 

d
 As focus is on solutions to needs, the elicited needs will be characteristics and benefits 
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Os métodos no topo do gráfico fornecem informação abstrata acerca dos valores e necessidades dos 

clientes que, embora reflitam melhor o que leva à escolha do consumidor, são demasiado abstratos 

para traduzir no design do produto. Por outro lado, os métodos que se encontram na base do gráfico 

tratam características físicas dominantes dos produtos que podem ser tidas em conta na fase de 

design. 

 

Figura 14 - Métodos de pesquisa de consumidor para identificação de oportunidades recomendados (Kleef, et 

al., 2005, p. 197) 

 

2.2.1.2 Envolvimento do consumidor em processos de desenvolvimento de produtos: um estudo 

qualitativo junto a empresas de bens de consumo 

  

 "Este artigo apresenta como foco central o envolvimento de consumidores em processos de 

desenvolvimento de produtos, buscando analisar os estágios do NPD em que o envolvimento ocorre, 

os mecanismos de envolvimento de consumidores e os diferentes níveis de intensidade na interação 

empresa-consumidor" (Santos & Brasil, 2010, p. 301). De modo a levar a cabo esta premissa e após 

análise bibliográfica extensa, os autores encontraram três grandes perspetivas no que diz respeito ao 

conceito de marketing e o envolvimento de consumidores no desenvolvimento de produtos, a saber: 

 

1. Perspetiva "to market" - que define o marketing como a interface entre o produtor e o 

comprador. De acordo com esta perspetiva, não existe um envolvimento e interação 

relevante com o consumidor, uma vez que a principal função do marketing é a de vender os 

bens já produzidos. 

 

2. Perspetiva "market(ing) to" - que relaciona diretamente as decisões de gestão das empresas 

com o objetivo de satisfazer as necessidades do consumidor. Neste sentido, o consumidor é 

um recurso no processo de desenvolvimento de produtos e o seu envolvimento é 

considerado principalmente na fase de geração de ideias. Nesta perspetiva, "a geração de 

informações de mercado ocorre principalmente por meio de pesquisas surveys, grupos 
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focais, observações de compra, entre outras técnicas tradicionais de coleta de dados" 

(Santos & Brasil, 2010, p. 303)
47

 

3. Perspetiva "market(ing) with" - em que o consumidor é visto como um parceiro que participa 

no processo de produção conjunta de valor com a empresa, assumindo o papel de agente 

ativo no processo de marketing - papel esse que tem lugar especialmente na criação da 

essência da oferta. Após analisar diversos autores e suas escolas de pensamento, Santos e 

Brasil (2010, p.303) salientam Nambisan
48

, que "discorda de técnicas de envolvimento que 

sejam pontuais e restritas aos encontros definidos pela empresa. O autor (Nambisan) 

enfatiza que os consumidores podem contribuir em muitas atividades do PDP, desde que os 

consumidores estejam envolvidos na equipe de trabalho". 

 

 De modo a levar a cabo a sua pesquisa, foram escolhidos métodos qualitativos de análise, 

compreendendo que "o envolvimento de consumidores no desenvolvimento de produtos ainda é um 

fenómeno recente, portanto ainda necessitando que estudos académicos aprofundem o tema 

proposto" (Santos & Brasil, 2010, p. 304). Estes autores estudaram as empresas com melhor 

desempenho no lançamento de produtos (que tivessem ganho algum tipo de prémios ou referências 

que assim o comprovassem). Foram em primeiro lugar realizadas entrevistas de profundidade com 

gestores vinculados a processos de desenvolvimento de produtos e foram observadas as estruturas 

e ferramentas que as empresas tinham à sua disposição para interagir com os consumidores. Depois 

deste primeiro contacto com as empresas, passou-se então à entrevista formal, em que foram 

apresentados cartões representativos das fases do desenvolvimento de novos produtos
49

, a ser 

organizados pelo gestor de acordo com a ordem pela qual a empresa os adotava. De seguida, cada 

fase de desenvolvimento era aprofundada, de modo a compreender o envolvimento dos 

consumidores nos mesmos e as ferramentas utilizadas para a interação entre a empresa e os 

mesmos. Depois de realizadas as entrevistas e analisadas através de análise de conteúdo categórica 

(as categorias de análise eram: mecanismos de envolvimento, estágios de processo de 

desenvolvimento de produtos e intensidade de envolvimento), foi possível chegar a resultados 

relevantes: 

 

                                                      
47

 Sustentado, como indicam os autores, por KAULIO, M. A. Customer, consumer and user involvement in 

product development: a framework and a review of selected methods. Total Quality Management, v.9, n.1 1998; 

LILIEN, G. L. e outros. Performance assessment of the lead user idea-generation process for new product 

development. Management Science, v. 48, n.8, 2002; MAKLAN, S; KNOX, S. LYNETTE, R. News trends in 

innovation and customer relationship management. International Journal of Market Research, v. 50, n.2 2008 
48

 NAMBISAN, S. Designing virtual customer environments for new product development: toward a theory. 

Academy of Management Review, v.27, n.3, 2002 

49
 Foi utilizada neste estudo a abordagem de ALAM, I. An exploratory investigation of user involvement in new 

service development. Journal of the Academy of Marketing Science, v.30, n.3, p.250-261, 2002, que divide o 

processo em: planeamento estratégico, geração de ideias, triagem, análise de negócio, formação da equipa, 

design do serviço e processo, formação de pessoal, teste do serviço, teste de marketing e comercialização. 
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 "ainda que todas as empresas pesquisadas apresentassem traços semelhantes em relação à 

inovação ou ao constante lançamento de novos produtos, o envolvimento de consumidores 

no PDP foi bastante variado entre as dez empresas entrevistadas" (Santos & Brasil, 2010, p. 

305). Observa-se (na figura 15) que os canais passivos, como o telefone e o e-mail, são 

ainda os mais utilizados pelas empresas e que os mais interativos, como a utilização de 

ferramentas virtuais, são utilizados por uma minoria do grupo estudado. 

 

 

Figura 15 - Mecanismos de envolvimento dos consumidores e as etapas do desenvolvimento de novos produtos 

associadas aos mesmos (Santos & Brasil, 2010, p. 306) 

 

 Mecanismos de representação
50

 são vistos pelos gestores interrogados como potenciadores 

de contribuições importantes, mas ainda desconhecem como os utilizar e existe algum receio 

de expor demasiado a realidade da empresa ao operacionalizar os mesmos. 

 Foi constatado que as empresas envolvem os consumidores principalmente nas fases de 

geração de ideias, análise, teste e comercialização, estando ainda distante a possibilidade de 

inclusão dos consumidores em fases como a elaboração do business plan, formação da 

equipa e definição da estratégia. 

 

 Numa fase final do estudo foi possível associar as ferramentas de interação com o público 

utilizadas pelas empresas às etapas do desenvolvimento de novos produtos, compreendendo que 

ferramentas são utilizadas nas diferentes fases (como se pode observar na figura 16). 

                                                      
50

 Trata-se da participação do consumidor como membro da equipa de desenvolvimento do produto e constitui a 

forma mais interativa e intensa de envolvimento dos consumidores no desenvolvimento de novos produtos, 

segundo os autores, que citam ALAM, I. An exploratory investigation of user involvement in new service 

development. Journal of the Academy of Marketing Science, v.30, n.3, p.250-261, 2002 

Mecanismos de interação 
Empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interação no ponto de venda x x x x x x x x x X 

Recebimento de telefonemas, faxes, e-mails e 
cartas com sugestões de novos produtos 

x x x x x x x   x 

Grupos focais x x x x x x x   x 

Teste de produto x x x x x x   x x 

Observação de consumidores x x x x x x x   x 

Visitas e reuniões dos consumidores com a 
equipe de desenvolvimento de produto 

    x      

Ferramentas virtuais que permitem a usuários 
criar design e novas funcionalidades 

 x         

Comunidades virtuais: fóruns de discussão na 
internet 

 x   x     x 
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Figura 16 - Associação entre ferramentas de interação dos consumidores com as etapas do processo de 

desenvolvimento de produtos (Santos & Brasil, 2010, p. 308) 

 

2.2.2 Estudos (relacionados com arquitetura) de levantamento de necessidades e desejos de 

consumidores 

 No que diz respeito a investigações no âmbito da inclusão dos utilizadores em projetos de 

arquitetura (tendo-se também estendido a pesquisa às áreas do design e do planeamento urbano), 

nenhum dos estudos encontrados lidou com o levantamento das necessidades dos utilizadores em 

novos projetos. O que foi maioritariamente encontrado foca-se na realização de inquéritos à 

satisfação com produtos e serviços existentes. No entanto, através destes inquéritos, é possível 

identificar informação acerca das necessidades e desejos dos consumidores em relação à habitação.  

 

2.2.2.1 Satisfação residencial com habitação pública em Abuja, Nigéria 

 Através de um questionário em que usada uma escala de Likert de cinco pontos, os autores 

procuraram, nesta investigação (levada a cabo em Abuja, na Nigéria), "examinar a satisfação dos 

residentes com habitação social e a relação da satisfação com características específicas da 

habitação com a satisfação global com a residência" (Ukoha & Beamish, 1997, p. 445).  

 Sustentando a informação com a literatura analisada, afirma-se ainda que "a satisfação 

residencial é influenciada por variáveis como as características dos utilizadores, características das 

unidades residenciais, gestão dos espaços e fatores ambientais e de localização" (Ukoha & Beamish, 

1997, p. 446). Partindo desta premissa, começam por esboçar um modelo conceptual (figura 17) que 

apresenta sugestões de relações entre as variáveis independentes e a variável dependente 

(satisfação habitacional geral). Este modelo mostra que a satisfação geral será então diretamente 

afetada pelas medidas de itens singulares (single-item measures, como descrito pelo autor na figura 

MECANISMOS DE ENVOLVIMENTO ETAPAS DO PDP 

Recebimento de telefonemas, faxes, e-mails e 

cartas com sugestões de novos produtos 

Geração de ideias, Comercialização 

Grupos focais Geração de ideias, Análise da ideia, Teste de protótipo 

de produto, Comercialização, Teste de mercado 

Teste de conceito Análise da ideia 

Teste de produto Teste de protótipo de produto 

Visitas e reuniões dos consumidores com a equipe 

de desenvolvimento de produto 

Geração de ideias, Análise da ideia, Teste de protótipo 

de produto, Comercialização 

Observação de consumidores Geração de ideias, Análise da ideia, Desenvolvimento 

de produtos, Comercialização 

Comunidades virtuais: fóruns de discussão na 

internet 

Geração de ideias 

Ferramentas virtuais que permitem a usuários criar 

design e novas funcionalidades 

Geração de ideias 
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17)  e indiretamente afetada pelas medidas multi-item (Multiple-item measures, como descreve o 

autor na mesma figura 17). 

 

Figura 17 - Relação entre as características específicas da habitação e das normas de regulamento com a 

satisfação residencial global (Ukoha & Beamish, 1997, p. 448) 

 

 O questionário (constituído principalmente por perguntas de resposta fechada, incluindo 

apenas uma única de resposta aberta, para opiniões dos inquiridos) foi levado a cabo de modo 

proporcional e aleatório a 1.089 dos 19.863 agregados familiares residentes em quatro tipos de 

habitação de um mesmo bairro: habitações unifamiliares, condomínios, bungalows e apartamentos 

multifamiliares. De acordo com o modelo conceptual, também o questionário estava estruturado de 

modo a delinear as cinco medidas que afetam diretamente a satisfação, realizando-se um 

questionário desenvolvido em cinco partes: tipos de estruturas, características do edifício, condições 

da casa, instalações do bairro, gestão da habitação social. 

 Do resultado dos inquéritos, como se pode observar pela figura 18, verificou-se que a maior 

correlação com a satisfação geral ocorreu nas características do edifício (r=0,59). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Correlação entre medidas singulares das características da residência e a satisfação geral (Ukoha & 

Beamish, 1997, p. 454) 

 SATH SINGBF SINGHC SINGNF SINGMG OVER 

SATG 1      
SINGBF 0.61 1     
SINGHC 0.44 0.48 1    
SINGNF 0.32 0.36 0.31 1   
SINGMG 0.33 0.32 0.31 0.36 1  

OVER 0.54 0.59 0.55 0.47 0.56 1 

  Note: All correlation Coefficient were significant 

SATH = Single-item measure of satisfaction with structure type 

SINGBF = Single-item measure of satisfaction with building features 

SINGHC = Single-item measure of satisfaction with housing conditions 

SINGNF = Single-item measure of satisfaction with neighbourhood facilities 

SINGMG = Single-item measure of satisfaction with management 

OVER = Overall housing satisfaction 
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 Analisando separadamente as cinco partes do inquérito, é possível tirar conclusões relativas 

a um conjunto de características relacionadas com as condições residenciais: 

 

 Tipos de estruturas - Relativamente às variáveis utilizadas para caracterizar os "tipos de 

estruturas", verificou-se que os inquiridos estão mediamente satisfeitos com a "habitação 

unifamiliar", uma vez que a média apresentada na figura 19 é de 3.29. Por outro lado, encontram-

se insatisfeitos com os "quartos" (room units), cuja média é de 1.92. 

 

Figura 19 - Relação entre o tipo de estruturas e o grau de satisfação (Ukoha & Beamish, 1997, p. 454) 

 

 Características do edifício - Quanto às variáveis relativas às "características do edifício"- ver 

figura 20, verifica-se que os respondentes estão satisfeitos com a "localização das escadas" - 

média de 3.73, encontrando-se insatisfeitos com o espaço de estudo (média de 1.74) e o espaço 

para lazer infantil (média de 1.83). 

 

Figura 20 - Relação entre a satisfação com as características do edifício e o grau de satisfação com o geral das 

características do edifício (Ukoha & Beamish, 1997, p. 455) 

 

 Condições da casa - Quanto às "condições da casa", o único item relativamente ao qual os 

respondentes mostraram estar satisfeitos é o da "pressão da água", com uma média de 3.55, 

como se pode ver na figura 21; os itens relativamente aos quais se manifestou insatisfação são os 

do "funcionamento das canalizações", e a "qualidade das portas", com médias de 2.20 e 2.48, 

respetivamente. 

Variables Str. type 1 2 3 4 5 Mean SD 

Single family n = 34 5 7 0 17 5 3.29 1.36 
Townhouse n = 69 5 25 7 24 8 3.07 1.22 
Bungalow n = 396 65 120 23 156 32 2.92 1.29 
Multifamily n = 313 48 100 20 130 15 2.89 1.24 
Room Units n = 271 113 110 8 36 4 1.92 1.05 

Note: 1 = very dissatisfied; 2 = dissatisfied; 3 = neither; 4 = satisfied; 5 = very satisfied 

 

Variables n 1 2 3 4 5 Mean SD r 

Location of stairs 402 32 37 21 230 82 3.73 1.13 0.35 
Location of living room 1,033 143 156 47 543 144 3.38 1.28 0.58 
Location of kitchen 1,063 183 159 49 528 147 3.28 1.34 0.57 
Size of the living room 1,033 184 224 26 461 138 3.14 1.38 0.69 
Size of the kitchen 1,072 227 223 49 458 115 3.01 1.38 0.64 
Size of the bedrooms 1,085 210 282 44 442 107 2.96 1.36 0.63 
Location of dining room 781 106 156 42 301 76 2.85 1.42 0.57 
Size of wardrobes or closets 863 229 172 51 333 78 2.84 1.41 0.59 
Overall opinion (single item) 1,089 231 302 69 416 71 2.81 1.32  
Number of wardrobes or closets 845 226 191 35 328 65 2.78 1.40 0.59 
Size of the dining room 798 241 177 42 272 66 2.68 1.42 0.62 
Number of bedrooms 1,075 369 288 34 314 70 2.47 1.38 0.62 
The privacy within your house 1,054 433 219 40 289 73 2.38 1.42 0.64 
Space for children to play inside 547 292 159 14 63 19 1.83 1.14 0.49 
Space for children to study 516 286 158 7 48 17 1.74 1.08 0.46 
Note: 1 = very dissatisfied; 2 = dissatisfied; 3 = neither; 4 = satisfied; 5 = very satisfied 
The number of respondents (n) may not add up to 1.089 due to missing values and variables not applicable. 
All correlation coefficients were significant (p≤0.01). 
R = Coefficient with the single item 
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Figura 21 - Relação entre a satisfação com as características das condições da casa e o grau de satisfação com 

o geral das condições da casa (Ukoha & Beamish, 1997, p. 456) 

 

 Instalações do bairro - Este é o aspeto relativamente ao qual há mais variáveis com as quais os 

residentes mostraram estar satisfeitos, nomeadamente com os "vizinhos", a "localização da casa" e a 

"proximidade às escolas", com médias de 3.95, 3.66 e 3.63 - ver figura 22. As variáveis com as quais 

reportaram estar insatisfeitos são a "proximidade às instalações recreativas" e "incidência de 

atividades criminais", com médias de 2.26 e 2.44, respetivamente. 

 

 

Figura 22 - Relação entre a satisfação com as características das instalações do bairro e o grau de satisfação 

com o geral das condições do bairro (Ukoha & Beamish, 1997, p. 457) 

Variables n 1 2 3 4 5 Mean SD r 

The water pressure 1,075 134 147 36 508 250 3.55 1.32 0.32 
The quality of exterior 
construction 

1,089 223 245 57 437 127 3.00 1.38 0.62 

The quality of the walls 1,089 193 261 57 441 137 3.06 1.36 0.60 
The quality of interior 
construction 

1,088 215 271 49 444 109 2.96 1.36 0.66 

The quality of the floors 1,088 223 282 45 413 125 2.94 1.38 0.55 
Overall opinion (single item) 1,086 175 368 73 395 75 2.85 1.29  
The quality of the windows 1,087 235 327 48 384 93 2.79 1.35 0.52 
The lighting of the stairwell 429 107 117 21 149 35 2.74 1.37 0.30 
The quality of the interior 
painting 

1,088 276 286 49 406 71 2.73 1.36 0.55 

The quality of the exterior 
painting 

1,089 284 304 55 375 71 2.67 1.35 0.57 

The quality of the doors 1,088 320 369 33 290 76 2.48 1.34 0.52 
The functioning of the plumbing 
fixtures 

1,081 418 356 40 212 55 2.20 1.28 0.43 

Note: 1 = very dissatisfied; 2 = dissatisfied; 3 = neither; 4 = satisfied; 5 = very satisfied 
The number of respondents (n) may not add up to 1.089 due to missing values and variables not applicable. 
All correlation coefficients were significant (p≤0.01). 
R = Coefficient with the single item 

 

Variables n 1 2 3 4 5 Mean SD r 

Your neighbours 1,085 48 78 57 602 300 3.95 1.01 0.33 
Location of your house 1,084 108 118 34 601 223 3.66 1.21 0.47 
Closeness to schools 1,056 105 126 49 550 226 3.63 1.22 0.46 
Closeness to hospitals/clinics 1,083 145 177 48 514 199 3.41 1.32 0.45 
Closeness to shops/markets 1,086 161 184 40 489 212 3.38 1.36 0.50 
Overall opinion (single item) 1,086 113 211 74 549 139 3.36 1.23  
General cleanliness of the 
neighbourhood 

1,084 138 181 83 550 132 3.33 1.25 0.52 

Physical condition and 
appearance 

1,083 149 195 70 550 119 3.27 1.27 0.48 

Closeness to friends and 
relatives 

1,075 146 189 110 513 117 3.25 1.25 0.38 

Landscape of the 
neighbourhood 

1,075 225 263 66 427 94 2.91 1.35 0.47 

Public transportation and 
services 

1,076 278 216 47 416 119 2.89 1.43 0.47 

Closeness to work 1,088 262 277 35 369 145 2.87 1.44 0.52 
Parking facilities for people 
living here 

845 278 222 40 225 80 2.53 1.42 0.39 

Police protection 1,073 372 272 61 295 72 2.46 1.38 0.32 
Incidence of burglary activities 1,080 332 342 74 259 73 2.44 1.32 0.28 
Closeness to recreational 
facilities 

938 363 278 44 192 61 2.26 1.33 0.40 

Note: 1 = very dissatisfied; 2 = dissatisfied; 3 = neither; 4 = satisfied; 5 = very satisfied 
The number of respondents (n) may not add up to 1.089 due to missing values and variables not applicable. 
All correlation coefficients were significant (p≤0.01). 
R = Coefficient with the single item 
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 Gestão da habitação social  - Finalmente, quanto à "gestão da habitação social", os residentes 

não estão satisfeitos com nenhuma das variáveis analisadas, encontrando-se apenas 

mediamente satisfeitos com a variável "sistema de recolha do lixo" - média de 3.43 (ver figura 23). 

Por outro lado, os inquiridos estão insatisfeitos com a "resposta da gestão às reparações 

necessárias", o "mobiliário providenciado pela gestão" e a "maneira como as queixas dos 

residentes são geridas", com médias de 1.66, 1.67 e 1.87, respetivamente. Observando estes 

resultados, os autores consideraram que é importante "reforçar a necessidade das agências 

responsáveis pela atribuição de habitação social compreenderem a importância da gestão da 

mesma habitação, de modo a garantir maiores níveis de satisfação" (Ukoha & Beamish, 1997, p. 

457). 

 

 

Figura 23 - Relação entre a satisfação com a gestão da habitação social e o grau de satisfação com o geral da 

gestão da habitação social (Ukoha & Beamish, 1997, p. 456) 

  

 Em tom de conclusão, importa realçar que, através deste estudo, os autores conseguiram 

identificar a relação entre a satisfação com características específicas da habitação e a satisfação 

global com a habitação social. Assim, fazendo inquéritos a residentes, mostrou-se que é possível, 

melhorando algumas características das suas habitações, aumentar a satisfação destes com o 

cenário habitacional em que se encontram. 

 

2.2.2.2 Em busca de uma melhor forma de medir os níveis de satisfação dos consumidores em 

habitação social: um estudo de Cicinnati 

 Com o intuito de compreenderem a variação dos níveis de satisfação e a relação com 

mudanças no enquadramento da população, Varady e Carroza debruçaram-se sobre resultados de 

inquéritos de satisfação realizados em 1995, 1996, 1997 e 1998 em Cincinnati. Através desta 

Variables n 1 2 3 4 5 Mean SD r 

Garbage collection system 1,028 138 182 38 442 228 3.43 1.36 0.36 
Rent compared to comparable 
privately owned houses 

1,063 263 221 52 367 160 2.94 1.46 0.47 

Rules and regulations of the 
development 

1,068 219 264 145 363 77 2.83 1.29 0.53 

FCDA officials treatment of 
residents 

995 261 224 74 338 98 2.79 1.40 0.52 

Amount of rent paid 1,069 295 241 57 340 126 2.77 1.45 0.49 
Enforcement of rules 1,069 266 315 139 283 66 2.60 1.28 0.56 
Overall opinion (single item) 1,086 232 427 105 278 44 2.52 1.21  
Handling of resident's 
complaints 

1,030 470 366 56 106 32 1.87 1.09 0.47 

Furnishing provided by the 
management 

545 330 142 14 43 16 1.67 1.05 0.37 

Management responds to 
necessary repairs 

1,045 611 306 30 73 25 1.66 1.00 0.41 

Note: 1 = very dissatisfied; 2 = dissatisfied; 3 = neither; 4 = satisfied; 5 = very satisfied 
The number of respondents (n) may not add up to 1.089 due to missing values and variables not applicable. 
All correlation coefficients were significant (p≤0.01). 
R = Coefficient with the single item 
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análise, irão então observar as tendências da satisfação ao longo do tempo e contrapô-las com a 

avaliação pontual de satisfação. A par disto, vão também perceber os componentes da satisfação e 

combinar informação qualitativa e quantitativa no seu estudo. 

 Ao analisar literatura, os autores começam por compreender que "as experiências 

multifacetadas antes, durante e depois do consumo contribuem todas para a satisfação individual, ao 

invés de existir um ponto finito no qual a satisfação é atingida. Novas experiências e níveis de 

consciência levam a novos níveis de expectativa, que levam a alterações dos níveis de satisfação" 

(Varady & Carrozza, 2010, p. 800)
51

. Esta afirmação leva a que "indivíduos que, no passado, 

receberam serviços de níveis baixos vão, como consequência, ter expetativas baixas e, por sua vez, 

vão ficar satisfeitos com níveis de serviço que seriam inaceitáveis por outros" (Varady & Carrozza, 

2010, p. 800), pelo que advém a importância de incluir nos questionários de satisfação questões 

relacionadas com as experiências, expetativas e aspirações dos indivíduos questionados. 

 Admitindo então algumas premissas principais
52

, foram desenvolvidos e analisados 

questionários levados a cabo pelo Cincinnati Metropolitan Housing Autorithy (CMHA) através de 

entrevistas telefónicas, direcionadas a cerca de cem residentes de cada um dos principais tipos de 

projetos (residências familiares tradicionais, habitação sénior habitação periférica). Foram 

analisadas, nestas entrevistas, a satisfação com a residência, o bairro e as condições deste, a 

segurança (do bairro), o tecido social (do bairro), os reparos e manutenção, o modo de governação e 

a mobilidade. 

 Os resultados deste estudo levado a cabo ao longo de quatro anos, foram relativamente 

espectáveis no que diz respeito à residência: ao longo dos quatro inquéritos a grande maioria dos 

residentes (76 por cento) mostrou-se satisfeita com a sua habitação. No entanto, verificou-se que, 

embora tenham sido levadas a cabo reformas pela CMHA, estas não tiveram repercussão visível 

através de um aumento da satisfação, o que pode ser explicado pelo facto de a satisfação ser já 

elevada no primeiro momento de inquéritos. No entanto, era essencial verificar se os altos níveis de 

satisfação com a habitação eram simplesmente uma consequência de expetativas baixas que 

resultavam na falta de consciência dos residentes acerca das suas fracas condições de habitação. 

Assim, os residentes foram inquiridos acerca de oito aspetos das suas habitações que pudessem 

constituir problemas, desde tinta levantada das paredes a problemas elétricos. Este inquérito 

demonstrou que, de facto, não existiam grandes problemas nas condições da habitação e que os 

níveis de satisfação percebidos eram, sim, indicadores de boas condições habitacionais. 

 No que diz respeito à satisfação com o bairro e suas condições, no entanto, percebeu-se que 

a satisfação não apresentava níveis tão altos como os da residência (como se pode observar na 

                                                      
51

 Citando Birks, D. F. & Southan, J.M. (1992) An evaluation of the rationale of tenant satisfaction surveys, 

Housing Studies 7(4), pp.299-308 

52
 Os questionários à satisfação devem ser conduzidos ao longo de pelo menos três pontos no tempo para 

identificar tendências; O envolvimento de um maior número de residentes leva a maiores níveis de resposta e 

resultados mais fiáveis; Um rápido feedback dos resultados dos inquéritos leva a que os residentes estejam 

dispostos a voltar a serem submetidos a questionários semelhantes  
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figura 24), com apenas 51 por cento da população a mostrar-se satisfeita neste parâmetro. No 

entanto, ao longo dos quatro anos do estudo, a satisfação com o bairro teve tendência a aumentar. 

 

Figura 24 - Satisfação com a residência / bairro por período (Varady & Carrozza, 2010, p. 814) 
  

 Relativamente à segurança do bairro, foram registadas melhorias substanciais na segurança 

entre 1995 e 1998 (observável na figura 25), tendo sido analisada a satisfação com a segurança nos 

apartamentos durante a noite e nas ruas durante o dia. 

 

Figura 25 - Satisfação com a segurança por período (Varady & Carrozza, 2010, p. 816) 

  

 Se, no que diz respeito à satisfação com o tecido social do bairro, os resultados 

demonstraram que a maior parte dos residentes encontra no seu bairro uma rede de confiança na 

qual se pode apoiar (tendo vindo a melhorar ao longo do período de inquéritos), no que respeita às 

reparações e manutenção levadas a cabo pela CMHA, encontraram-se níveis elevados de 

insatisfação por parte dos residentes, embora o serviço de reparação tenha vindo a apresentar 

resultados progressivamente melhores. Também no inquérito ao modo de governação, os residentes 

sentiram-se maioritariamente pouco incluídos nas decisões. 

 Depois de analisados estes parâmetros, em que a satisfação residencial com a residência, o 

bairro, a segurança e o tecido social tiveram resultados elevados, o esperado seria que a vontade de 

mobilidade para outra habitação, ao ser analisada, apresentasse resultados relativamente baixos. 

Contudo, quase três quartos da população (setenta e três por cento) mostraram interesse em mudar-

se. Ao realizar uma questão de pergunta aberta, no entanto, compreendeu-se que esta vontade em 

pouco estaria relacionada com a insatisfação com a habitação providenciada pela CMHA. 

 Em tom de remate conclusivo, e de certo modo relacionado com o desejo inesperado de 

mobilidade, os autores afirmam, então, que é necessário envolver os residentes nos processos de 

decisão, mas compreendendo "se os residentes querem estar envolvidos, como gostariam de estar 

envolvidos e quando tempo adicional estariam dispostos a gastar" (Varady & Carrozza, 2010, p. 822). 
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2.2.2.3 Satisfação residencial com habitação pública recém construída em Kuala Lumpur, Malásia 

 Com base na premissa de que a satisfação residencial em habitação social é determinada 

pelos níveis de satisfação com características específicas percebidos pelos residentes, os autores 

deste estudo (Mohit, et al., 2010), levado a cabo em Kuala Lumpur, na Malásia propuseram-se a 

investigar o nível de satisfação/insatisfação percebido pelos residentes de habitação social recém 

construída, a examinar os elementos das instalações que influenciam o nível de satisfação e a 

determinar os fatores chave (ou variáveis) cujos melhoramentos podem contribuir para o aumento do 

nível de satisfação dos residentes com a habitação. 

 Numa fase inicial, começou por desenvolver-se um modelo conceptual (figura 26) baseado 

na ideia de que "a satisfação residencial é uma construção composta por índices de satisfação 

percebidos pelos residentes em relação à unidade habitacional, serviços de suporte da unidade 

habitacional, instalações públicas, ambiente social e instalações de bairro" (Mohit, et al., 2010, p. 20).  

 

 

Figura 26 - Relação entre a satisfação dos residentes com os atributos da envolvente residencial e a satisfação 

residencial global. (Mohit, et al., 2010, p. 21) 

 

 Objective attributes of 

residential 

environment 

Dwelling unit features -  
living area, dining space, 
bedroom spaces, toilet, 
bathroom, etc. 

Dwelling unit support 
services - corridor, 

staircase, lift, cleanliness 
of drains, street lighting, 
garbage collection, etc. 

Public facilities - OS/ 

Play area, parking, prayer 
hall, perimeter roads, 
pedestrian walkways, etc. 

Social environment - 
noise, accident, safety, 
security control, 
community relations. 

Neighbourhood 
facilities - distances to 

town centre, work place, 
school, hospital, shopping 
centre, bus stations, etc. 

Respondents' 
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based on 

individual / 

family norms 

and values 

Household 
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- age, education, 

family size, 

income, length of 

stay, etc. 

 

Residential 

satisfaction 

(measured by 

RSIndex) 

Satisfaction / 
dissatisfaction with 
dwelling unit features 
(measured by DUFSIndex) 
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dissatisfaction with 
dwelling unit support 
services (measured by 

DUSSIndex) 

 

Satisfaction / 
dissatisfaction with 
public facilities 
(measured by PFSIndex) 
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dissatisfaction with 
social environment 
(measured by SESIndex) 
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(measured by NFSIndex) 
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of residential 

environment 



56 
 

 Apresentando brevemente teorias de diversos autores
53

, e sustentando a sua argumentação 

nessas mesmas teorias, Mohit et. al (2010, p.21) compreenderam que as variáveis que afetam a 

satisfação residencial deveriam ser divididas em cinco componentes (que se podem observar no 

anexo 7), sendo que as duas primeiras constituiriam a componente privada e as restantes três a 

pública: características das unidades habitacionais (com onze variáveis), serviços de suporte às 

unidades habitacionais (com oito variáveis), instalações públicas (com 9 variáveis), ambiente social 

(com cinco variáveis) e instalações do bairro (com doze variáveis). Para as estudar, foi levado a cabo 

um questionário estruturado medido através de uma escala de Likert de cinco pontos, uma vez que 

"quando se lida com uma população que seja provavelmente pertencente a um grupo de baixos 

rendimentos, com fraco interesse e motivação, a recolha de dados através de questionários 

estruturados é a opção preferível" (Mohit, et al., 2010, p. 22)
54

. A amostragem escolhida para o 

questionário foi aleatória estratificada. A estratificação foi levada a cabo de acordo com os edifícios 

de residência e raças, de modo a garantir que todos os subgrupos da população fossem 

representados proporcionalmente à sua representatividade no total da população. Selecionaram-se 

assim 102 agregados familiares de um total de 1.896. 

 O resultado do estudo anunciou que os residentes apresentavam níveis moderados de 

satisfação, sendo que o mais alto era o que dizia respeito aos serviços de apoio à unidade 

residencial e o mais baixo o referente ao ambiente social. Através de Regressão Linear Múltipla foi 

ainda possível estimar a melhor combinação entre as quarenta e cinco variáveis analisadas para 

prever a satisfação geral com a situação residencial, o que resultou na seleção de dez variáveis: 

satisfação com o quarto 3, controlo de segurança, estrada de perímetro, limpeza do anexo do lixo, 

pontos de tomada, espaço de jantar, área seca, recolha de lixo, quarto 1 e distância a zonas 

comerciais. Os autores foram então capazes de confirmar que, ao melhorar estas dez variáveis, a 

satisfação geral aumentaria.   

 

2.2.2.4 Satisfação residencial com habitação social em Hukhumale, Maldivas 

 À semelhança dos outros autores já estudados neste capítulo, os autores deste estudo 

começam por afirmar que "a literatura existente sugere que a satisfação com a habitação é uma 

função de uma série de fatores relacionados com a unidade de habitação do ocupante, os serviços 

desta, a relação com os vizinhos e a localização da habitação" (Mohit & Azim, 2012, p. 2). No 

entanto, e tendo já os autores realizado estudos semelhantes em geografias distintas, afirmam que 

"estudos para determinar a satisfação residencial são específicos à área de residência, tipo de casa 

providenciada, comunidade, políticas de habitação e país em si mesmo" (Mohit & Azim, 2012, p. 3). 

Assim, no sentido de trabalhar para a melhoria do setor habitacional nas Maldivas (especificamente 

em Hulhumale), os autores vão adaptar o mesmo modelo conceptual apresentado na figura 26 

                                                      
53

 É citado, entre outros, o estudo analisado na presente dissertação de Varady e Carrozza (2000) que 

considera que a satisfação dos inquilinos engloba quatro tipos de satisfação: com a unidade habitacional, com 

os serviços fornecidos (incluindo de reparação), com o "pacote" recebido pela renda paga (unidade habitacional 

e serviço) e com o bairro ou área. 

54
 Citando Fowler, F. (1993). Survey research methods. Newbury Park, CA: Sage publications. 
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(Mohit, et al., 2010), analisando o nível de satisfação residencial como o percebido pelos residentes 

em termos de influência das características físicas da unidade habitacional, serviços providenciados 

nas áreas de habitação, características do ambiente do bairro e qualidade das instalações e serviços 

públicos (como se pode observar na figura 27). 

 Foi analisado um total de cem agregados familiares (representativos de 35% da população) e 

desenvolvido um questionário cujo método de resposta seria a escala de Likert de cinco pontos e 

considerou-se que valores abaixo de três indicariam insatisfação. Para analisar os dados obtidos 

utilizaram-se ferramentas de análise de correlação e de regressão. 

 

 

Figura 27 - Componentes e variáveis selecionadas para medir a satisfação residencial (Mohit & Azim, 2012, p. 

6) 

 

 Para além de conclusões diretas acerca das características que apresentaram mais ou 

menos satisfação, foi possível, através de uma análise de correlação entre a satisfação geral com a 

habitação e os componentes da satisfação residencial, mostrar que as duas estavam fortemente 

correlacionadas. De facto, todas as componentes mostraram uma forte correlação com a satisfação 

geral (consultar o anexo 8 para aceder à análise dos resultados).  

  

Component 1 
(11 variables) 

Component 2 
(11 variables) 

Component 3 
(20 variables) 

Component 4 
(4 variables) 

Housing unit physical 
features 

Services provided 
within housing area 

Public facilities 
provided 

Social environment 
within housing area 

- Ventilation 
- Bedroom 1: size & 
condition 
- Living area: size & 
condition 
- Dining area: size & 
condition 
- Kitchen area: size & 
condition 
- Toilets: size & 
condition 
- Bedroom 2: size & 
condition 
- Bedroom 3: size & 
condition 
- Washing & drying 
area: size & condition 
- Number of sockets 
- Number of toilets 

- Condition of staircase 
- Location of staircase 
- Plumbing repair 
services 
- Lighting in corridors 
- Plumbing 
- Size of corridor 
- Electrical repair 
services 
- Maintenance of 
common areas 
- Garbage collection 
- Cleaning services for 
corridors  
- Cleaning services for 
staircases 

- Masjid 
- Water supply 
- Electricity supply 
- Children's play areas 
- Pedestrian walkways 
- Local shops & 
shopping area 
- Recreational areas 
- Kindergarten 
- Parking facilities 
- Distances to: bus 
stop, masjid, hospital, 
shopping areas, ferry 
terminal, schools, town 
centre, police station, 
fire station 
- Satisfaction on health 
- Satisfaction on ferry 
services 

- Neighbourhood 
relations 
- Community cohesion 
/ relations 
- Level of crime 
- Level of security 

Satisfaction with 
spaces within housing 
unit 

Satisfaction with 
services within housing 
area 

Satisfaction with public 
facilities within / close 
to housing area 

Satisfaction with social 
environment within 
housing area 

Overall Satisfaction with Public Housing of Hulhumale 

 



58 
 

2.3 Contributos da área de marketing para a nova metodologia 

 Após a análise elaborada no presente capítulo, percebemos, em primeiro lugar, que "a 

satisfação é medida pelo consumidor depois do consumo" (Gilbert & Veloutsou, 2006). Isto vai ser 

especialmente relevante ao tratar com desenvolvimento de novos produtos/serviços na área da 

habitação social, uma vez que, regra geral, tem existido um esforço por criar ferramentas públicas de 

intervenção em bairros sociais (como explicado no capítulo 2), em que os projetos são realizados 

para resolver problemas sociais complexos que têm origem num bairro já construído. O objetivo das 

intervenções (participativas) será o de melhorar alguns aspetos dos bairros. Na realidade, embora o 

processo de projeto siga as diretrizes do desenvolvimento de novos produtos, o que está a ser 

realizado não será um projeto de raiz, na maior parte dos casos, mas sim uma melhoria no projeto. 

Mesmo no caso de desenho de um novo bairro social, existe já uma população prevista para o 

ocupar, que tem algum tipo de residência (ainda que possa ser informal) e pode avaliar-se a 

satisfação dos residentes com a situação habitacional atual, de modo a aferir as suas necessidades 

e preferências, que poderão ser incluídas no projeto futuro. 

 Outro aspeto importante a considerar é o de que "os consumidores podem ter necessidades 

das quais não têm consciência (...) e podem não ter a capacidade de as articular" (Kleef, et al., 2005, 

p. 185) e que, nestas situações, os métodos de recolha estruturados podem ser mais objetivos e 

representativos da comunidade. Contudo, o mesmo autor defende que, de um questionário menos 

estruturado, podem sair novas ideias para o novo produto. Isto traz duas possíveis pistas para a 

elaboração da metodologia (ilustradas na figura 28). Por um lado, numa fase inicial (antes da própria 

elaboração do programa), podem-se usar questionários estruturados (utilizando a escala de Likert de 

cinco pontos para as respostas, como fizeram os autores analisados
55

 nos seus inquéritos à 

satisfação residencial), afirmando que "quando se lida com uma população que seja provavelmente 

pertencente a um grupo de baixos rendimentos, com fraco interesse e motivação, a recolha de dados 

através de questionários estruturados é a opção preferível" (Mohit, et al., 2010, p. 22). Por outro lado, 

na fase de desenvolvimento do projeto em si, em que deverá existir uma colaboração estreita entre a 

equipa multidisciplinar promotora do projeto e a população para quem o projeto é desenvolvido 

(como analisado no capítulo 2), podem ser utilizados métodos de recolha de informação mais abertos 

e menos estruturados (como os workshops e entrevistas que os arquitetos dos processos SAAL e 

Aravena implementaram nas suas metodologias de projeto). Assim, parece coerente trabalhar, em 

primeiro lugar, através de questionários estruturados na fase de pré-projeto (a que chamaremos 

"levantamento de necessidades") com um número de residentes representativos da comunidade 

(como o fizeram os autores analisados no presente capítulo, ao optarem por trabalhar com amostras 

aleatórias e estratificadas representativas da população); e posteriormente através de métodos de 

recolha de informação mais dinâmicos, trabalhar, de entre os indivíduos apontados como 

representativos, apenas com aqueles que estiverem motivados e interessados em colaborar no 

desenvolvimento do projeto (garantindo que todos os estratos da população se encontram 

representados pelo menos por um indivíduo participante). Relativamente à figura 28, importa ainda 

relevar que, na fase de programa, onde se lê "confirmação das áreas de atuação", na figura 9 
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 Ukoha e Beamish (1997), Mohit et al. (2010), Mohit e Azim (2012) 
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(relacionada com os contributos da arquitetura para esta proposta metodológica) lia-se "Identificação 

das áreas de atuação". Esta mudança deve-se ao facto de, passando a existir uma fase de 

levantamento de necessidades, se poder, na fase de programa, confirmar apenas com os residentes 

se as áreas de atuação identificadas nos questionários correspondem às que, de facto, estes 

priorizam.  

 

Figura 28 - Contributos da área do marketing para uma nova metodologia, a serem associados aos contributos 

da área da arquitetura já apresentados na figura 9 

  

 No que diz respeito ao levantamento das preferências (através da medição dos níveis de 

satisfação) da população, os autores estudados estão também relativamente de acordo: uns autores 

afirmam que "a satisfação residencial é influenciada por variáveis como as características dos 

utilizadores, características das unidades residenciais, gestão dos espaços e fatores ambientais e de 

localização" (Ukoha & Beamish, 1997, p. 446); outros defendem que "a satisfação residencial é uma 

construção composta por índices de satisfação percebidos pelos residentes em relação à unidade 

habitacional, serviços de suporte da unidade habitacional, instalações públicas, ambiente social e 

instalações de bairro" (Mohit, et al., 2010, p. 20); outros ainda começam por afirmar que "a literatura 

existente sugere que a satisfação com a habitação é uma função de uma série de fatores 

relacionados com a unidade de habitação do ocupante, os serviços desta, a relação com os vizinhos 

e a localização da habitação" (Mohit & Azim, 2012, p. 2). Podemos compreender, através destes 

estudos, que existe uma necessidade de levantamento de dados (nos questionários) em relação a 

três aspetos principais, a que iremos chamar utilizadores (e indicadores demográficos relacionados 

com os mesmos), esfera privada (da residência) e esfera pública
56

 (o contexto em que se insere), 

uma vez que são estes três grandes grupos de fatores que irão afetar a satisfação global com a 

                                                      
56

 É importante realçar que os autores (Mohit, et al., 2010) já atribuíam o nome de componente pública e 
componente privada ao que, na presente dissertação, de modo a integrar outras variáveis utilizadas noutros 
estudos, de define como esfera pública e esfera privada. 
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situação habitacional (como se pode observar no esquema apresentado na figura 29). Depois, dentro 

da esfera privada, compreendem-se dois grupos: as características da habitação e os serviços que 

esta inclui. No que diz respeito à esfera pública, interessa analisar as instalações/serviços existentes, 

a relação com os vizinhos e a localização da habitação (proximidade a serviços e acessos, etc). 

 

Figura 29- Proposta de três grandes grupos de fatores que irão afetar a satisfação global com a situação 

habitacional 

 

 Outro dos pontos a salientar, diretamente relacionado com o anterior, prende-se com o facto 

de os estudos analisados terem partido de modelos conceptuais praticamente idênticos. De facto, 

apenas colocando lado a lado os modelos de Ukoha e Beamish (1997) e Mohit et al (2010), 

compreendemos que, em ambos os casos, se experimenta um modelo em que a satisfação geral é 

diretamente afetada pelas medidas de itens singulares e indiretamente afetada pelas medidas multi-

item (como se pode observar na figura 30). 

 

              

 

Figura 30 - Comparação entre os modelos de Ukoha e Beamish (1997) e Mohit et al. (2010)  

  

Ukoha e Beamish (1997) Mohit et al (2010) 
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 Como nota conclusiva, importa ainda evidenciar que, uma vez que os "estudos para 

determinar a satisfação residencial são específicos no que respeita à área de residência, tipo de casa 

providenciada, comunidade, políticas de habitação e país em si mesmo" (Mohit & Azim, 2012, p. 3), o 

questionário inicial de levantamento das necessidades deverá idealmente ser levado a cabo antes de 

cada projeto de arquitetura social de caráter participativo. No entanto, de cada vez que se aplica o 

modelo, é possível avaliar o que funcionou e não funcionou em cada situação - conclusões essas 

que ficam disponíveis na própria metodologia. Assim, é importante estabelecer uma "rede de 

comunicações", para que os dados recolhidos (através de feedbacks) numa intervenção possam ser 

analisados e contrastados com os recolhidos noutra intervenção semelhante. Mais ainda, será 

importante realizar, após a conclusão do projeto, um novo questionário semelhante ao inicial (figura 

31), mas referente às novas instalações residenciais levadas a cabo, de modo a conferir  se, de 

facto, foi possível superar os níveis de satisfação inicial. 

 

 

Figura 31 - Contributo adicional da área do marketing para a nova metodologia 

 

 Esta vontade de realização de um segundo questionário (o da avaliação), semelhante ao 

implementado na fase de planeamento do projeto, no final da construção e depois da fase conclusiva 

em que a população já se encontra capacitada e a agir autonomamente, é suportada pelo estudo 

conduzido por Varady e Carrozza (2010), levado a cabo ao longo de quatro anos de modo a 

compreender as mudanças na satisfação, compreendendo que "as experiências multifacetadas 

antes, durante e depois do consumo contribuem todas para a satisfação individual, ao invés de existir 

um ponto finito no qual a satisfação é atingida. Novas experiências e níveis de consciência levam a 

novos níveis de expectativa, que levam a alterações dos níveis de satisfação" (Varady & Carrozza, 

2010, p. 800)
57

. 
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 Citando Birks, D. F. & Southan, J.M. (1992) An evaluation of the rationale of tenant satisfaction surveys, 

Housing Studies 7(4), pp.299-308 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Proposta de uma nova metodologia a aplicar para projetos de capacitação 

em projetos de arquitetura social 
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 Uma das questões essenciais, antes de iniciar a descrição da proposta metodológica 

defendida, é a da inserção do projeto num panorama social, governamental e multidisciplinar. De 

facto, uma metodologia participada para arquitetura social, como é o caso da apresentada na 

presente dissertação, não poderá nunca ser implementada sem um contexto mais abrangente que a 

própria arquitetura. A metodologia apresentada servirá, através da arquitetura, propósitos de 

resolução de problemas sociais complexos, pelo que terá de fazer parte de uma estratégia de 

Governação Integrada
58

, uma vez que, como explica Philippe Vandenbroeck (2014) "os problemas 

não existem no vazio. Estão sempre enraizados numa comunidade, grande ou pequena. Sempre que 

as pessoas não se sintam responsáveis pelo bem-estar da sua comunidade, analisar os problemas 

trará poucos benefícios". Sabendo que "um dos desafios mais complicados na área dos problemas 

complexos é delimitar o âmbito do problema dado que os problemas estão geralmente envoltos 

noutros, que por sua vez estão escondidos noutros problemas" (Nancy Roberts, 2014), surge a 

necessidade de criar respostas que integrem uma metodologia complexa que visa analisar, 

interpretar e solucionar o problema como um todo multidisciplinar, inserindo-o num panorama 

transversal e complexo. Mulgan (2005), vai mais longe e explica que "a configuração futura da 

governação envolverá a combinação de estruturas hierárquicas verticais, particularmente para 

cumprir tarefas de longa duração, com linhas claras de gestão/responsabilidade em estruturas 

horizontais, para a definição de estratégia/execução de tarefas de curto prazo". 

 Compreende-se então que é necessário levar a cabo um método de governação, que 

envolva todas as entidades públicas e privadas, capaz de dar resposta a problemas sociais 

complexos como um "projeto integrado, complexo e diversificado onde é realmente necessária uma 

gestão atenta e conciliadora dos diversos atores, dos seus comportamentos e das suas expetativas, 

de forma a que se possam servir todos sem arbítrios", como afirmam Madureira e Rodrigues 

(Vandenbroeck, 2014). Fica assim percebido que a metodologia proposta, que em seguida será 

descrita, precisa de fazer parte de uma ação comunitária mais abrangente do que o projeto de 

arquitetura, devendo constituir um dos mecanismos de mudança comunitária, uma vez que apenas 

uma mudança no panorama físico e arquitetónico (ainda que participado e, como tal, com 

consequências sociais diretas), não é suficiente para levar à alteração de comportamentos. Como 

explica Aravena (2010), "a realização do projeto (tem) de ser complementada com uma socialização 

cuidada do mesmo". 
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 A Governação Integrada é "uma estratégia que procura juntar não só os departamentos governamentais, mas 

também um conjunto de instituições privadas e de voluntariado, trabalhado transversalmente, tendo em vista um 

objetivo comum", como explica Bogdanor, V (2005). Joined-up Government, Oxford University Press, citado por 

(Marques, 2014, p. 7) 
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 Em seguida, apresenta-se graficamente e descreve-se a proposta da nova metodologia a 

aplicar a projetos de arquitetura social participativa. Combinando as figuras 9, 28 e 31, apresentadas 

nos capítulos dois e três da dissertação, que representam os contributos da revisão de literatura das 

respetivas áreas em estudo para a proposta de uma nova metodologia, chegamos a uma fase final 

de proposta (figura 32), em que se percebem as diversas fases de trabalho a serem desenvolvidas 

ao longo do projeto de participação arquitetónica. 

 

 

Figura 32 – Proposta de uma nova metodologia a aplicar a projetos de arquitetura social participativa  
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3.1 Intervenção de uma instituição / organização / entidade exterior na comunidade e/ou 

reconhecimento do problema e pedido de intervenção 

 Foi explicado no início deste capítulo que, para implementar projetos participados de 

arquitetura com impacto na resolução de problemas sociais, seria necessário investir em abordagens 

governamentais que incluíssem parceiros públicos e privados. É então necessário um investimento 

que principie "desde logo na esfera do Estado, com a afirmação de uma cultura colaborativa, focada 

verdadeiramente no serviço aos cidadãos" e que resulte na "deteção precoce de potenciais aliados" 

(Marques, 2014, p. 43). A intervenção de uma entidade exterior à comunidade assentará então na 

existência de um "'espaço de transição' como instrumento de participação (que é) uma incubadora 

temporária organizada por uma entidade participante (uma instituição estatal, uma fundação)" 

(Vandenbroeck, 2014, p. 47). 

 Em termos práticos, o que esta fase sugere é que este tipo de processos deve ter início com 

a intervenção de entidades públicas ou privadas que invistam na atuação do espaço de uma 

comunidade. Estas entidades, percebendo a existência de problemas circunscritos a uma 

comunidade e entendendo ter capacidade para ajudar à sua resolução, tomam a decisão de agir no 

espaço dessa comunidade. É aqui que tem início o desenrolar de todo um projeto participativo de 

arquitetura social. 

 

 A segunda etapa desta fase inicial da proposta de metodologia (ou primeira, caso se trate de 

uma população que já foi alvo de um processo de arquitetura social participada e, que como tal, já se 

encontra organizada) trata de uma questão muito discutida ao longo da história e que diz respeito à 

origem da encomenda. Todos os autores analisados, entre os quais se contam Delfim Sardo 

(Bandeirinha, et al., 2014, p. 29)
59

, José António Bandeirinha (Bandeirinha, et al., 2014, p. 46)
60

, 

Jenkins e Forsyth (Jenkins & Forsyth, 2010, pp. 35, 98)
61

 e Doina Petrescou (Jones, et al., 2009, p. 

45)
62

 defendem que a encomenda deve vir da comunidade. Esta é que deve, associada de algum 

modo, requerer ajuda técnica, uma vez que, especificamente no que diz respeito a produtos de 

planeamento urbano, "os propósitos do envolvimento dos cidadãos no planeamento são muitas 

vezes descritos em termos que refletem a natureza contingente dos planos. Os que são afetados por 

estes planos devem estar envolvidos na sua realização. Os planeadores precisam de informação 

geralmente não disponível a agentes exteriores" (Seltzer & Mahmoudi, 2012). 

                                                      
59

 "A encomenda arquitetónica é realizada pelos moradores organizados em comissões com associações 

legalmente constituídas, num processo de mútua aprendizagem ente populações e arquitetos, ancorados numa 

legitimação por parte do Estado" 

60
 "Uma das condições mais marcantes para a existência de uma operação SAAL (...) foi aquilo a que Portas 

sempre chamou a organização social da procura, que significa (...) que a operação tinha obrigatoriamente de ser 

solicitada pelos moradores" 

61
 "O facto de as associações serem formadas como resultado de ativismo comunitário de pessoas que tentam 

melhorar a sua habitação e ambiente faz com que estejam fortemente associadas à participação no design e 

gestão" p.35; "A chave da participação é quem a inicia" p.98 

62
 "O processo de participação depende do desejo dos participantes" 
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 A aplicação desta etapa vai ser consequência da intervenção inicial de uma entidade na 

comunidade (caso se trate de uma primeira implementação de arquitetura participada na comunidade 

em questão). Depois de tomada a iniciativa, por parte da entidade, de ajudar na resolução de 

problemas específicos, esta irá ajudar a comunidade a organizar-se (através da criação de 

associações de moradores, de jovens, de centros recreativos...), de modo a que a mesma 

comunidade possa então recorrer a estruturas governamentais e privadas de serviço técnico, que 

lhes providenciem o apoio necessário. À semelhança do que aconteceu nos processos SAAL, em 

que houve uma intervenção "no tecido social a partir de uma iniciativa legislativa top-down para gerar 

um processo social que deveria produzir-se bottom-up" (Bandeirinha, et al., 2014, p. 28), nesta fase é 

enfatizada a importância de uma equipa multidisciplinar, como defenderam Jenkins e Forsyth 

(2010)
63

 e Aravena (2012). 

 Parte das estruturas disponíveis para o serviço técnico pode (e deve, como demonstrado nos 

casos de Habraken, Hamdi, Wilkinson, Hackney e Maria Lucia Malard referidos no capítulo 3.1) 

incluir a ação da academia. De facto, a maior parte dos projetos de participação social tem vindo a 

ter algum tipo de colaboração com entidades académicas e professores e estudantes que delas 

façam parte. 

 Em termos sintéticos, podemos afirmar que serão as estruturas organizadas da comunidade 

que irão encontrar em serviços de apoio técnico (como os enunciados no capítulo 1.2.2) a ajuda 

necessária para desenvolver projetos de renovação comunitária (seja a ajuda relativa a questões tão 

variadas como financeiras, de execução, de recursos humanos...).  

  

                                                      
63

 No capítulo 3 introduziu-se o anexo 2, que pode ilustrar as áreas relacionadas com a arquitetura em 

processos de participação e como estas (psicologia ambiental, governação integrada, habitação, planeamento e 

regeneração, gestão de instalações e avaliação pós-ocupação, design de produto e customização de habitação) 

influenciam estes processos. 
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3.2 Levantamento de necessidades 

 Como explica Giancarlo de Carlo
64

, o processo de projeto de arquitetura social participada 

"principia com a identificação das necessidades dos utilizadores". De facto, "a satisfação do 

consumidor vai depender da performance da oferta em relação à sua expectativa" (Kotler, 2003, p. 

21). Assim, fica compreendido que é necessário identificar as necessidades dos consumidores, de 

modo a poder satisfazê-las. Neste sentido, é necessário identificar os atributos do produto que irão 

fazer com que o consumidor fique mais ou menos satisfeito. 

 O primeiro passo desta fase será o da montagem do questionário. É ao realizar o 

questionário que se identificarão os atributos da habitação que pesarão na avaliação que os 

utilizadores farão acerca da sua satisfação. No entanto, a identificação destes atributos não é 

imediata, sendo necessário rever estudos já realizados no âmbito da avaliação residencial, como os 

apresentados no capítulo 2.2.2, de modo a encontrar pistas acerca das perguntas a realizar. Importa 

realizar inquéritos que sejam completos e abranjam todos os aspetos observáveis da esfera pública e 

privada das condições residenciais, uma vez que é imperativa a inclusão de parâmetros que avaliem 

a satisfação com dimensões de espaços comuns e privados, a localização dos mesmos, as 

condições de iluminação, resistência acústica e resistência térmica, entre outros fatores que deverão 

ser identificados através do contacto com a população, da observação e de estudos já existentes. 

Neste inquérito devem ainda incluir-se questões acerca das características demográficas dos 

inquiridos e seus agregados familiares (idade, género, condição laboral, número de pessoas por 

agregado...). 

 Depois de montado o questionário com os atributos a colocar em inquérito, será necessário 

compreender quais aqueles que mais pesam na satisfação global com um produto de arquitetura. 

Assim,  à semelhança dos casos analisados de Ukoha e Beamish (1997), Mohit et al. (2010) e Mohit 

e Azim (2012), a avaliação do questionário deve ser levada a cabo através da utilização de uma 

escala de Likert de cinco pontos. 

 Depois de montado o questionário, é necessário implementá-lo, quer através de trabalho 

individual da equipa de apoio social com cada inquirido, quer através de trabalho autónomo dos 

residentes, preenchendo eles próprios o questionário sem qualquer tipo de apoio. A escolha do modo 

de implementação deve ser levada a cabo pela equipa social, depois de estar em contacto com a 

população e compreender qual o modo mais adequado de realizar a avaliação. 

 A fase final, que será a que permitirá o avanço para fases seguintes da metodologia 

proposta, será a da análise estatística dos dados recolhidos, visando a identificação das 

características residenciais consideradas mais e menos influentes para a satisfação, de modo a que 

se possa agir de modo a melhorar as que promovem níveis mais altos de insatisfação e tentar 

melhorar a satisfação com os fatores que contribuem para um maior contentamento por parte da 

população. 
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3.3 Ação 

 Depois de realizados os questionários e analisados os dados recolhidos, a fase seguinte será 

agir, com a comunidade, no programa, conceção e construção do projeto. Torna-se, então,  

especialmente relevante "enfatizar a importância da participação individual e coletiva nas fases de 

desenvolvimento e design do plano de trabalho profissional" (Jenkins & Forsyth, 2010), sendo 

indispensável garantir a representatividade da população em cada fase de contacto com a mesma. 

Nesta fase do projeto, por se estar a tratar o desenvolvimento constante de ideias novas para um 

novo produto, o método de recolha de dados já deverá ser menos estruturado, na medida em que 

"um questionário menos estruturado pode fornecer novas ideias para o produto" (Kleef, et al., 2005). 

Concordando com este método, também em Aravena (2010) e Baltazar dos Santos e Malard (2006) 

observamos a preferência pelo trabalho com a população em workshops. 

 A ação dividir-se-á então em três passos intrinsecamente relacionados, uma vez que uma 

alteração do programa implica alterações de conceção de projeto que terão consequências nas 

decisões de construção. Assim, compreende-se que alterações circunstanciais de força maior podem 

obrigar a reavaliações de fases anteriores deste processo metodológico. 

 

3.3.1 Programa (planeamento) 

Comunicação das restrições 

 A primeira fase do programa deve ser o da comunicação das restrições que serão impostas 

ao projeto, sejam elas temporais ou financeiras. "Em vez de simplesmente perguntar às famílias 

como gostariam que as suas casas fossem, percebemos que seria profissionalmente responsável 

comunicar as restrições que limitariam as suas opções (...) tornando-as parte ativa do projeto. (...) 

Este pareceu ser o melhor modo de evitar falsas expectativas e dar consistência às decisões de 

projeto" (Aravena, 2012, p. 106). 

 Num primeiro workshop, deve assim reunir-se um conjunto representativo de residentes da 

comunidade (a manter-se nos workshops seguintes), aos quais se deve disponibilizar a informação 

relativa a prazos e limites (temporais, financeiros, relativos a recursos humanos, características 

geográficas, fatores sociais...) que afetarão o desenvolvimento do projeto. Ao comunicar as 

restrições à comunidade, esta torna-se parte ativa na procura de soluções para estas restrições e 

compreende as limitações com que é necessário trabalhar. 

 

Confirmação das áreas de atuação 

 Importa salientar, neste título, que na primeira proposta de metodologia, elaborada através 

dos contributos da arquitetura e resultante na figura  9, este campo tinha o nome de "identificação 

das áreas de atuação". Contudo, uma vez que os contributos do marketing introduziram uma fase de 

"levantamento de necessidades" na qual, através do questionário, se encontrarão as áreas de 

atuação consideradas mais importantes para os residentes, nesta fase da metodologia a equipa de 

intervenção, ao realizar o workshop de programa com a população, já poderá ir munida de 

informações acerca das áreas a atuar, tendo apenas de explicar à população os resultados do 

questionário e confrontá-la com estes dados, verificando a veracidade dos junto da população. É 
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importante esta confirmação, uma vez que, segundo Giancarlo de Carlo
65

, a arquitetura tornou-se 

"demasiado importante para ser deixada aos arquitetos". Também Nuno Portas afirma que "a 

rejeição de uma determinada área (deve) provir dos moradores, depois de terem identificado, com a 

colaboração dos técnicos, as necessidades e interesses reais" (Bandeirinha, et al., 2014, p. 247). 

 Neste workshop, que deverá ter sido iniciado com a comunicação das restrições de projeto, 

irão debater-se as zonas de intervenção, já de modo esclarecido relativamente a limitações de ação, 

de modo a que as decisões acerca das áreas nas quais se tem vontade de intervir sejam já realistas 

e ponderadas. Os residentes, em conjunto com a equipa social e técnica, deverão argumentar quais 

os problemas prioritários a resolver e começar a pensar em sugestões para a sua resolução. 

 

Definição de programa 

 Percebendo que a participação da população não deve parar no momento em que são 

descobertas as áreas a tratar, passa-se então à definição do programa a implementar. Esta premissa 

é aceite, não só em contexto internacional, através da afirmação "as famílias devem realizar as 

decisões chave (...) estabelecendo prioridades do que seria crucial e do que pode ser realizado mais 

tarde" (Aravena, 2012, p. 106), mas também em cenário nacional, uma vez que, segundo Alexandre 

Alves Costa, a participação é desejável, "não só na definição do lugar, como em todas as questões 

de caráter programático que poderiam ir da discussão sobre tipologias, sistemas construtivos ou 

materiais apropriados, gestão dos futuros aglomerados e processos de financiamento" (Bandeirinha, 

et al., 2014, p. 82)  

 Nesta terceira fase do workshop de programa, os arquitetos devem ter um papel ativo, 

iniciando a discussão acerca do programa a realizar, de modo a que a população tenha oportunidade 

de reagir às sugestões, contrapô-las e propor novas ideias. 

 

Identificação de empresas e seleção pessoas dispostas a participar no projeto 

 Uma vez que projetos de arquitetura social participada têm como objetivo a sustentabilidade 

a longo prazo, uma das questões fundamentais é a da inclusão das pessoas e suas empresas na 

concretização do projeto. Assim, numa primeira fase, é necessário " identificar recursos locais que 

(possam) ser incorporados no projeto" (Aravena, 2012, p. 106). 

 Com este último trabalho irá concluir-se o primeiro workshop. A identificação de recursos 

disponíveis a intervir no projeto de arquitetura (quais os residentes que podem contribuir na 

construção do projeto, quais as empresas e negócios existentes no bairro que podem servir e ser 

servidos pelo projeto...), será um passo fundamental para o trabalho autónomo que os arquitetos 

virão a desenvolver atá ao segundo workshop (o de design), uma vez que esta informação irá pesar 

em diversas decisões de projeto (como os materiais a utilizar, técnicas construtivas, tipos de 

estruturas, entre outros). 
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3.3.2 Design (conceção de projeto) 

Sondagem das preferências da população com base nas propostas de conceção 

 A fase de conceção do projeto pode ser a mais delicada em termos de participação 

comunitária. Isto porque é necessário, por um lado, apresentar ideias para a população discutir e, por 

outro lado, garantir liberdade à mesma população para intervir e alterar as propostas. Importa 

garantir, na fase de conceção, que existe uma interação constante entre arquitetos e comunidade ao 

longo dos desenvolvimentos do design. Assim, é de especial importância o método de interação 

escolhido para trabalhar. Marcia Pereira e Leanne Townsend (Jenkins & Forsyth, 2010, pp. 132, 

136), defendem que "O uso de imagens 3D beneficia o projeto se forem 'honestas'" e acreditam que 

"uma abordagem combinada que inclua técnicas interativas (como modelos movíveis) é o método 

mais eficaz em exercícios de participação" e que "métodos mais tradicionais continuam a ser 

importantes e que por vezes é preferível apresentar ideias em desenhos 2D se forem esboços 

iniciais, uma vez que o formato digital pode requerer um grau de detalhe ainda não possível de 

alcançar". Segundo outros autores, ao utilizar modelos tridimensionais "a discussão torna-se menos 

uma questão de discurso e liderança, e mais uma questão de ação (as pessoas agem na 

representação do espaço)" (Baltazar dos Santos & Malard, 2006, p. 35). 

 O segundo workshop (que se segue ao de "programa", com intervalo temporal suficiente 

entre os dois para que os arquitetos tenham trabalhado sobre o discutido no primeiro workshop, de 

modo a poderem apresentar propostas de projeto) deverá ser realizado com o mesmo grupo de 

residentes que participaram no workshop inicial. Isto porque este grupo irá partir para esta reunião já 

capacitado acerca das limitações de projeto, das decisões das áreas de atuação e do programa 

esboçado e de quem poderá intervir na construção. Assim, estes são os utilizadores mais informados 

acerca do processo e aqueles cujas decisões refletem, simultaneamente, a sua voz enquanto 

residentes da comunidade e, ao mesmo tempo, enquanto indivíduos conscientes do trabalho da 

equipa técnica. 

 Em primeiro lugar, os arquitetos devem apresentar as suas propostas e explicar o porquê 

das mesmas, bem como as suas forças e fraquezas quando contrastadas umas com as outras. 

Depois disto, deve ser iniciado um espaço de discussão e ação, dando aos residentes total liberdade 

para modificar as propostas (argumentando as suas escolhas). Assim, é importante que seja 

estabelecido um meio de comunicação das propostas que seja facilmente percetível por todos. Este 

meio deve ser escolhido pela equipa técnica que, depois do primeiro workshop, tem já algumas 

bases acerca dos conhecimentos do grupo de residentes com que se encontra a trabalhar
66

. 
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 Depois de discutidas as propostas e apresentadas sugestões de alterações, o workshop dar-

se-á por concluído e a equipa de arquitetura deve retomar o seu trabalho autónomo de 

desenvolvimento do projeto. 

 Para finalizar esta fase, importa ressaltar que poderá eventualmente ser necessário realizar 

mais do que um workshop de design, consoante o tipo de projeto, a dinâmica conseguida nas 

reuniões, o tipo de sugestões apresentadas, etc. Caberá à equipa técnica e ao grupo de moradores 

participantes decidir se serão necessários mais workshops de design e quando devem ser 

realizados. 

 

3.3.3 Construção (implementação do projeto) 

 Depois de se ter chegado, através dos workshops de design e do trabalho dos arquitetos, a 

uma fase final de projeto (em que não existirão mais alterações ao mesmo), parte-se para a sua 

construção. Esta construção deve ser planeada pelos arquitetos e intervenientes na construção, que 

se devem articular de modo a definir como esta deve ser levada a cabo (questões temporais, 

espaciais e humanas devem ser consideradas - especialmente trabalhando com a população, é 

importante que sejam respeitadas compatibilidades horárias). 

 

Preocupação em garantir manutenção das expetativas (através da participação da 

comunidade ou da visita à construção) 

 A inclusão da população na fase de construção, não só as irá capacitar, garantido que esta 

irá ficar munida de capacidades de autogestão no futuro, como pode ajudar a gerir as expetativas, 

uma vez que, ao participar na construção do projeto, a população apercebe-se das dificuldades e dos 

métodos de superação das mesmas. Também visitas à obra (em caso de não ser possível a 

participação na construção ou para parte da população que não participa nesta fase), segundo 

Aravena (2010) ajudam a minimizar a estranheza na altura de mudança para o projeto concluído. 

 Em termos práticos, de modo a que as expetativas da comunidade sejam bem geridas, é 

importante convidar toda a comunidade a observar o processo de construção (especialmente 

aqueles que não irão participar na construção per se) e que a equipa técnica esteja disponível para 

esclarecer as dúvidas que surjam aos utilizadores, uma vez que, ao fazê-lo, ficam reduzidas as 

probabilidades de reações negativas no momento da ocupação por motivos de falta de informação 

que podem gerar desconfiança e confusão nos primeiros impactos entre indivíduos e o novo 

ambiente construído. 
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3.4 Desenvolvimento autónomo 

 A fase de desenvolvimento autónomo corresponde ao final do projeto de arquitetura. Depois 

do projeto concluído e pronto a utilizar, é importante gerir, numa fase inicial, o modo como os 

indivíduos interagem com o mesmo, de modo a que estes se familiarizem com o espaço. 

 

3.4.1 Pós construção 

Trabalho autónomo da população inicialmente acompanhado pela equipa de intervenção 

 Como explica Alejandro Aravena "a 'socialização' e aconselhamento técnico não acabam 

com a entrega das casas aos moradores" (Aravena, 2012, p. 174). É nesta fase que o trabalho de 

'socialização' é mais determinante e que as equipas técnicas e sociais devem prestar maior 

assistência para a utilização e ocupação, para que a transição para um espaço novo ou renovado 

não dê origem a conflitos sociais. 

 Estando o projeto terminado e construído, as equipas técnicas devem então nesta fase 

permanecer na área de intervenção comunitária, de modo a prestar assistência aos moradores no 

que diz respeito a assuntos relacionados com o novo projeto (como deve ser feita a sua manutenção, 

que tipo de condutas se devem adotar, etc). 

 

3.4.2 Capacitação em ação 

População entra em auto-gestão 

 Depois de a equipa técnica se distanciar do espaço físico da comunidade, começa o 

momento que, em vez de um fim, deve ser considerado o início de um desenvolvimento no qual os 

"conflitos são transferidos para a relação entre o objeto arquitetónico e aqueles que o usam" 

Giancarlo de Carlo
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. Chegar a esta fase é o propósito de todo o projeto. 

 Nesta fase termina a assistência local das equipas técnicas. Estas saem do espaço 

comunitário já desenvolvido e a população inicia a utilização autónoma do projeto construído, já 

capacitada acerca de como lidar com este e de como resolver problemas que possam surgir no 

futuro. 
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3.5 Avaliação  

 Tendo em conta que será necessário compreender se as necessidades dos residentes que 

motivaram o pedido de assistência foram satisfeitas, é fundamental realizar uma avaliação formal 

depois da conclusão do projeto e da população ter entrado na fase de gestão autónoma, de modo a 

confirmar se os problemas identificados na fase de preparação foram superados e os objetivos 

atingidos.  

 "De modo a serem significativos, os resultados da satisfação de um ponto no tempo devem 

ser comparados com o que estes eram um ou dois anos antes" (Varady & Carrozza, 2010, p. 801). 

No caso da presente metodologia, os resultados da satisfação pós-projeto devem ser comparados 

com os da satisfação pré-projeto (o inquérito de "levantamento de necessidades"). 

 A razão pela qual esta avaliação deve ser realizada depois da população começar a 

funcionar autonomamente tem a ver com a necessidade de compreender se a satisfação atual pós-

projeto se prende com o facto de ser novidade ou do modo concreto como funciona. Se o 

questionário de avaliação fosse levado a cabo imediatamente após a construção do projeto, as 

opiniões recolhidas poderiam ser tendenciosas, na medida em que poderiam ser apenas reflexo da 

falta de habituação em lidar com o novo projeto, ou das expectativas em relação a este. Assim, ao 

realizar o inquérito de avaliação depois de existir uma fase de habituação ao projeto por parte da 

comunidade, é possível recriar as condições em que foi realizado o inquérito de levantamento de 

necessidades, uma vez que a população já estará apta a vocalizar a satisfação relativamente às 

novas condições de habitação. 

 Importa, nesta fase, que esta avaliação seja levada a cabo com um questionário o mais 

semelhante possível ao realizado na fase de levantamento de necessidades, de modo a poder 

contrastar as respostas recolhidas num e noutro caso e confirmar se, de facto, com a implementação 

do projeto, houve mudanças a nível da satisfação residencial e quais as características de projeto 

que mais influenciaram essa alteração na satisfação.  

 É ainda de salientar que, embora nesta metodologia esteja apenas prevista a realização de 

dois questionários (um de levantamento de necessidades, que providenciará dados acerca da 

satisfação com as condições de habitação antes da execução do projeto, e um de avaliação, que 

refletirá a satisfação com as condições habitacionais após a execução do projeto), poderão ser 

realizados, em datas futuras, novos questionários (semelhantes aos propostos na metodologia), que 

confirmarão (ou não) a satisfação com o projeto e a manutenção do mesmo. Assim, os questionários 

previstos nesta proposta metodológica servem, mais do que um propósito "instantâneo" de avaliação, 

uma necessidade de verificação e controlo do funcionamento de projetos de arquitetura social 

participados. 
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3.6 Feedback 

 Como previamente enunciado no capítulo 1 relativamente a esta fase, assume-se que, por 

um lado, "a participação não está sempre relacionada com a tomada de decisões, embora esta seja 

considerada a mais poderosa forma de negociação acerca de algum problema, como o design 

arquitetónico, mas está também relacionada com a dádiva e partilha de informação" (Jenkins & 

Forsyth, 2010). Os mesmos autores, ao fazerem recomendações para a profissão de arquitetura, 

consideram viável a "reafirmação da importância de um feedback pós-conclusão no plano de 

trabalho". Também Álvaro Siza
68

 afirma que "um processo participativo (...) inclui erros e a sua 

avaliação crítica". 

 O feedback constitui assim uma fase de análise realizada a todo o processo de projeto de 

arquitetura participada implementado. A equipa técnica que interveio no projeto irá, através da 

avaliação realizada e da experiência obtida ao longo do desenvolvimento do projeto, identificar 

obstáculos e oportunidades presentes na metodologia utilizada. Assim, irá analisar cada uma das 

fases e apontar direções (publicando as suas descobertas, de modo a que estas sejam acessíveis a 

futuros atores de processos de arquitetura social participada, interessados em utilizar esta mesma 

metodologia) para a utilização da mesma metodologia em casos futuros de arquitetura participada. 

 

 Na figura 33 observou-se que a fase de Feedback pode ter relação com todas as fases 

anteriores da metodologia. Isto acontece porque, de facto, podem vir a ser identificados aspetos em 

cada fase que beneficiariam de mudanças implementadas nas mesmas. A título de exemplo, 

apresentam-se opções de feedback em cada uma das fases da metodologia apresentada: 

 Intervenção de uma instituição / organização / entidade exterior na comunidade: A 

equipa de intervenção pode ter encontrado obstáculos no que diz respeito à primeira fase, de 

intervenção de uma entidade exterior na comunidade, por entender que a entrada de um 

grupo de apoio exterior à comunidade gerou desconfianças por parte da população e que, 

portanto, deve ser esta a requerer ajuda em primeiro lugar. 

 Reconhecimento do problema (por parte da comunidade organizada): Podem ter sido 

sentidos problemas na organização da população que se candidata a apoio técnico e, neste 

caso, o feedback poderia, por exemplo, relacionar-se com a alteração de quem deveria 

requerer apoio, podendo ser a entidade externa que se envolveu na comunidade a realizar o 

pedido de ajuda técnica. 

 Levantamento de necessidades: A equipa pode ter identificado que a utilização de 

questionários formais não foi a melhor forma de abordar as necessidades da população e 

pode propor, por exemplo, que seja realizado um workshop para realizar as questões 

necessárias aos indivíduos da comunidade. 

 Ação: Se tiver havido uma identificação de modos de trabalho que teriam sido de utilização 

preferível, no que diz respeito ao contacto com a população nesta fase, estes devem ficar 

esclarecidos no feedback, de modo a serem colocados em prática em futuros projetos que 
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adotem a metodologia utilizada, mesmo que se trate apenas de uma especificação no que se 

encontra já considerado na metodologia - por exemplo, se a população demonstrar um maior 

interesse em trabalhar exclusivamente com modelos tridimensionais digitais, este aspeto 

deve ficar anotado e deve ser experimentado numa aplicação futura da metodologia, ainda 

que no feedback desta última aplicação venha a ficar descrito que faltou a utilização de 

métodos tradicionais e que, portanto, estes devem ser incluídos em projetos futuros. Esta 

ambiguidade poderá, por exemplo, servir para a conclusão de que em cada comunidade se 

deve realizar um workshop de teste sobre as técnicas a utilizar, e só depois realizar os 

workshops de design. 

 Desenvolvimento autónomo: Um dos possíveis inputs do feedback nesta fase pode 

relacionar-se com o tempo de trabalho autónomo acompanhado necessário. Pode, num 

primeiro projeto, estipular-se uma intervenção da equipa técnica de três meses após a 

construção e, no feedback, que já é realizado muito posteriormente a esta fase, perceber-se 

que os três meses foram insuficientes e que o acompanhamento deveria ter durado mais 

tempo, ou mesmo que deveria existir uma ferramenta de comunicação permanente entre a 

comunidade organizada e a equipa de intervenção. 

 Avaliação: Existem várias possibilidades de alteração desta fase com base na informação 

indicada no feedback de um projeto. Por um lado, pode argumentar-se a ineficiência de 

métodos formais (à semelhança no que pode acontecer na fase de Levantamento de 

necessidades). Por outro, pode defender-se que este e o primeiro inquérito devem ter 

parâmetros diferentes, ou mesmo que a fase de avaliação deve ser levada a cabo ao longo 

de todas as fases de projeto (estipulando como o fazer no feedback, de modo a que possa 

ser implementado posteriormente num projeto seguinte). 

 

 Percebe-se, através dos exemplos acima mencionados, que a fase de feedback tem 

potencial para melhorar a metodologia proposta, na medida em que se compreende a necessidade 

de aprendizagem prática no que diz respeito a uma proposta baseada em análise teórica. Assim, é 

importante que o feedback seja colocado ao dispor, não só das entidades intervenientes do projeto 

terminado, como a todos os interessados em explorar e aplicar a mesma metodologia em projetos 

futuros, pelo que importa publicar o feedback, enquanto relatório, em revistas científicas e/ou em 

ferramentas públicas das entidades intervenientes (no website da Câmara Municipal do local onde foi 

desenvolvido o projeto, por exemplo). 
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4 Ensaio crítico à luz da proposta para uma nova metodologia: o caso do 

"Nosso Km2" 
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 Depois de descrita a proposta para uma metodologia para co-criação e capacitação em  

projetos de arquitetura social, importa confrontá-la com ações de arquitetura participada. 

 "O Nosso Km2, que se encontra em fase final de construção/conclusão, é um dos casos 

mais recentes de aplicação da participação social em arquitetura, na medida em que se trata de uma 

intervenção maioritariamente social que integrou uma componente arquitetónica. No entanto, tendo 

sido realçada na dissertação a existência de um espaço público e de um espaço privado, que devem 

ser analisados simultaneamente na realização de um projeto arquitetónico participado, importa 

ressaltar que o âmbito do projeto "O nosso Km2" se prende exclusivamente com o espaço público. 

Assim, estar-se-á a contrastar a proposta metodológica apresentada nesta dissertação com uma 

elaborada para trabalhar apenas o espaço público de uma comunidade (localizada no Bairro do 

Rego). Este fator, no entanto, não constituirá problema de maior, uma vez que tanto o 

desenvolvimento de espaços públicos como privados se encontram previstos na metodologia 

apresentada. A diferença residirá apenas no facto de ter de ser estudado e desenvolvido um projeto 

exclusivamente de espaço público. 
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4.1 Descrição do projeto 

 Promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Fundação Calouste Gulbenkian 

(contando com parceiros variados, entre os quais se incluem a Gebalis, a Santa Casa da 

Misericórdia, a Universidade Nova, a SAPANA e o IPAV, entre muitos outros), este projeto iniciou-se 

com a compreensão, da parte da Fundação Calouste Gulbenkian, de que era necessário ajudar ao 

desenvolvimento do território em que se encontra inserida (que, no início do projeto, era designado 

por Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e que, à data, tem o nome de Avenidas Novas). Depois 

de analisar o território, os promotores do projeto chegaram à conclusão que havia três prioridades de 

intervenção: os idosos solitários, o desemprego jovem feminino e a interculturalidade e 

intergeracionalidade. A esta lista foi, mais tarde, acrescentado o absentismo e o insucesso escolar, 

como uma quarta prioridade de intervenção.  

 O Bairro do Rego foi o escolhido para a intervenção no sentido das prioridades estipuladas, 

uma vez que, dentro da Freguesia, este seria o bairro com maiores e mais urgentes necessidades de 

intervenção, dado o seu caráter de bairro de realojamento. Para iniciar o projeto foi então montada 

uma equipa coordenada por uma historiadora (há muito envolvida em projetos sociais), uma 

arquiteta
69

, um gestor e um engenheiro. Mais tarde, iria juntar-se uma arquiteta a meio tempo e 

seriam incluídos voluntários (uma aluna de arquitetura do IST e outros da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas e de Comunicação Social). É de salientar que, à semelhança do estudado na 

presente dissertação, também este projeto integra a comunidade académica na sua equipa de 

desenvolvimento. 

 Depois de compreender que, de modo a desenvolver um projeto participado para uma 

comunidade específica, seria necessária proximidade física com esta comunidade, decidiu-se então 

fixar no bairro do Rego uma equipa de intervenção, em Janeiro de 2014. Como relata a 

coordenadora do projeto "a população, primeiro, recebeu-nos de forma desconfiada, os jovens de 

forma muito desconfiada. Portanto, foi um trabalho de algum tempo, de tentar entrar e perceber que 

nós estávamos aqui para trabalhar com eles. Que era algo novo, porque todas as instituições que 

tinham ocupado estas lojas não tinham nunca trabalhado especificamente com as pessoas do 

bairro."
70

. O processo de socialização foi lento, começando pelos idosos e pelas crianças (mais 

fáceis de cativar), estendendo-se em seguida aos pais das crianças (com uma presença mais 

significativa das mães do que da figura masculina). Embora os jovens tenham sido a camada mais 

difícil na aproximação, em oito meses, "O nosso Km2" conseguiu que fosse organizada uma 

associação de jovens, também vocacionada para o trabalho com as pessoas do bairro. 

 Reconhecendo no programa BipZip da Câmara de Lisboa a oportunidade de criar 

infraestruturas do bairro com potencial de resolução de conflitos (nomeadamente a criação de zonas 

de lazer), os colaboradores do Km2, em interação com a população, começaram a desenhar uma 

proposta de candidatura, percebendo quais as suas necessidades e preferências no âmbito da 

reabilitação do seu bairro.  
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 Posteriormente substituída por uma designer quando iniciou o período de licença de parto 
70

 A transcrição da entrevista pode ser lida, na íntegra, no Anexo 8 
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 Existe, na análise de um caso atual de participação social como o projeto descrito, uma 

oportunidade de criticar/validar a metodologia proposta na presente dissertação, através do confronto 

deste processo real (concretizado) com a formulação teorizada de uma proposta metodológica 

descoberta através da revisão de literatura apresentada nos capítulos anteriores. Assim, importa 

compreender como foi levado a cabo o projeto "O nosso Km2" (qual a metodologia utilizada), 

confrontando-o com a metodologia proposta na presente dissertação. Ao realizar este contraste 

(visível na figura 35), poderemos então, passo a passo, descrever as diferenças e as suas 

implicações. 
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4.2 Sobreposição (gráfica e descritiva) da metodologia utilizada no caso de estudo com a 

hipótese de uma metodologia a aplicar a casos participados de habitação social 

proposta na presente dissertação. 

 

Figura 33 - Comparação entre a metodologia utilizada no caso de estudo e a proposta na dissertação.  
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4.2.1 Intervenção de uma instituição / organização / entidade exterior na comunidade 

 Como referido anteriormente, a associação "O Nosso Km2" nasce de esforços conjuntos da 

Fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de Lisboa no sentido de intervir no seu 

território, numa tentativa de resolver problemas de índole social identificados no mesmo. Assim, o 

projeto tem início do mesmo modo que a metodologia proposta no capítulo 3. Existe a intervenção de 

entidades (uma pública e uma privada) numa comunidade com necessidades de intervenção social. 

 

4.2.2 Reconhecimento do problema 

 Depois de uma aproximação cuidada à comunidade do Bairro do Rego, as entidades 

promotoras, através da sua equipa técnica, iniciam um processo de reconhecimento dos problemas 

intrínsecos a esta população. Compreendendo que existe a necessidade da criação de espaços 

potenciadores de convivência (sobretudo juvenil) e da eliminação de áreas de conflito, através do 

tratamento arquitetónico das mesmas, a equipa formada pelos promotores, juntamente com a 

população, recorre a uma estrutura pública de apoio técnico (o programa BipZip, da Câmara 

Municipal de Lisboa
71

) de modo a pedir apoio financeiro para a realização de uma ação de caráter 

arquitetónico no bairro para a concretização de cinco intervenções: a criação de uma zona comum de 

lazer e desporto, reabilitação dos pátios, atuação nos passeios do bairro, intervenção num muro 

caracterizado por ser potenciador de segregação e delinquência, e construção de ligações entre 

todas as zonas do bairro. 

 

4.2.3 Levantamento de necessidades 

 No caso deste projeto, um processo de algum modo semelhante à fase da preparação foi 

levado a cabo antes do pedido de apoio técnico a estruturas públicas (o BipZip). Uma vez que a 

associação "O nosso Km2" estava já criada para responder a problemas sociais, existiu logo à 

partida, antes de se pensar num projeto arquitetónico, uma necessidade de reconhecer os principais 

problemas do bairro. No entanto, os moldes segundo os quais foi levado a cabo este levantamento, 

não foram formais, mas resultado de conversas informais através das quais foi possível identificar 

problemas e oportunidades para resposta aos mesmos. De facto, à semelhança do que foi feito para 

o global do projeto, para cada uma das áreas de intervenção detetadas (os pátios, os passeios, o 

muro e as ligações) foi realizada uma análise SWOT para compreender as oportunidades, ameaças, 

forças e fraquezas dos espaços (como se pode observar no Anexo 9). 

 No que diz respeito ao levantamento das necessidades arquitetónicas (e não apenas 

sociais), nenhum tipo de levantamento formal foi realizado, pelo que não foram analisados (como o 

proposto na presente dissertação, à semelhança do realizado pelos autores estudados no capítulo 4) 

os atributos da esfera pública e privada que mais impacto tinham na satisfação dos diferentes 

grupos/etnias/estratos de residentes. 

 A falta deste levantamento inicial trará três consequências relativamente importantes para o 

projeto. A primeira prende-se com o facto de não ter ficado estruturado um levantamento dos 
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 Projeto descrito no capítulo 1.2.2 



82 
 

residentes do bairro e suas características demográficas (essencial para se estudar uma população 

heterogénea, como o é a do Bairro do Rego, composta por um tecido social misto de etnia cigana, 

cabo-verdianos e portugueses), pelo que não existirá hipótese de, de entre o total da comunidade, 

escolher figuras representativas da mesma para a participação no projeto (processo indispensável no 

trabalho com a população, uma vez que é fundamental que os vários grupos estejam contemplados 

na participação, de modo a garantir a resolução dos problemas e um aumento da satisfação de todos 

os grupos da comunidade). A segunda desvantagem desta abordagem informal terá consequências 

na fase final do projeto, em que importaria fazer um levantamento da satisfação das novas 

condições, que seria depois contrastado com este primeiro levantamento, de modo a, comparando 

resultados, aferir se os objetivos de superação das necessidades e aumento da satisfação teriam 

sido, de facto, cumpridos. A terceira e última desvantagem diz respeito ao caráter de partilha inerente 

a diferentes projetos de participação social. Ainda que possa ser argumentado que pode ser 

realizada, no final do projeto, uma avaliação também informal da satisfação dos residentes (à 

semelhança deste primeiro levantamento na fase de preparação), um dos objetivos da participação e 

da governação integrada é também a partilha de informações com equipas de outros projetos 

semelhantes e, sem dados concretos levantados de modo mais estruturado, a comunicação torna-se 

menos objetiva e, consequentemente, também o progresso, no que diz respeito a projetos de 

participação social, será mais lento e menos claro. 

 O ideal, no caso do projeto "O Nosso Km2" teria sido a existência de uma 

complementaridade entre realização das conversas informais (tal como foram levadas a cabo pela 

equipa técnica) - que dariam origem à proposta do pedido de intervenção através da plataforma 

BipZip, realizada pela comunidade em conjunto com a equipa - e a elaboração, na fase de 

preparação, de um questionário estruturado, dirigido a figuras representativas da comunidade, 

acerca das suas características demográficas, da satisfação com a esfera pública (do bairro) e da 

satisfação com a esfera privada (da residência) e elaborado com recurso a uma escala de Likert de 

cinco pontos. Depois de implementados e analisados os questionários, existiria assim uma base de 

dados recolhidos, não de modo empírico, mas científico, que permitiria, por um lado, fixar um 

primeiro ponto de referência no que diz respeito à satisfação residencial e, por outro lado, descobrir 

os atributos considerados mais importantes pela comunidade, a desenvolver no projeto de 

arquitetura. 

 

4.2.4 Ação 

Programa  

 Depois de o projeto "O Nosso Km2" ter ganho o BipZip a que se propôs, estruturou-se a ação 

em workshops com os moradores, estruturada de modo diverso do proposto na metodologia. A 

proposta da presente dissertação é também defendida por Aravena (2012) e centra--se na separação 

dos workshops de programa (planeamento) e de design (conceção de projeto). No caso do projeto 

em estudo, no entanto, os três workshops levados a cabo foram semelhantes entre si, na medida em 

que em cada um teve de ser explicado (e colocado em licitação, uma vez que a comunidade no 

segundo workshop ainda se questionava sobre questões programáticas) o programa e o design. Isto 
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aconteceu, em grande parte, devido à vontade da equipa técnica do projeto em incluir em todos os 

workshops o maior número de indivíduos da comunidade possível, acabando por acontecer que as 

figuras da comunidade presentes em cada workshop não tenham sido as mesmas e que, portanto, 

tenha sido necessário voltar a explicar em cada workshop, todo o projeto e avanços já realizados. 

Se, por outro lado, tivesse sido levado a cabo o levantamento das características demográficas da 

população (na fase de preparação), teria sido possível identificar diferentes grupos da comunidade e 

figuras representativas de cada um desses grupos que estivessem dispostas a participar.  

 Apesar da dificuldade inerente à heterogeneidade de indivíduos participantes nos workshops, 

quando, no último, a população se deslocou ao Instituto Superior Técnico para discutir as propostas 

arquitetónicas apresentadas pelos alunos de arquitetura, houve uma preocupação, por parte da 

equipa técnica, em que houvesse elementos representativos da comunidade nesta discussão. Assim, 

verificou-se que, ainda que tenha havido, novamente, uma necessidade de explicação de fases 

programáticas do projeto, foi possível aos professores de arquitetura identificar a presença de 

figuras-chave de diferentes grupos da comunidade, que permitiram uma discussão mais aberta e 

informada acerca das propostas de design apresentadas, tendo-se tornado possível identificar as 

prioridades da população em relação ao projeto. 

  

Construção 

 No que diz respeito à construção do projeto (ou construções de várias partes deste), houve 

duas soluções adotadas, ambas de acordo com a metodologia proposta na dissertação: por um lado 

foi necessário contratar uma empresa para uma questão técnica de construção de pavimentos. A 

empresa escolhida foi de um morador do bairro que, por sua vez, contratou outros moradores como 

ajudantes (a coordenadora da equipa técnica do projeto explica que, sempre que havia possível 

resposta no bairro, esta era preferida em detrimento de respostas externas ao mesmo). A outra 

solução, para a construção de elementos que requeriam menos experiência técnica profissional, foi a 

contratação da Associação Passa Sabi (a associação de jovens criada no bairro com a intervenção 

da equipa social). A par desta participação por parte dos cidadãos, era também possível a qualquer 

residente visitar os progressos da construção (que estavam a ser realizados no seu bairro, sem 

qualquer tipo de impedimento à observação). 

 

4.2.5 Desenvolvimento autónomo 

Pós Construção 

 Tendo a fase de construção ficado concluída há relativamente pouco tempo (cerca de dois 

meses), é precoce a análise da fase de pós-construção do projeto. No entanto, estão a ser realizados 

esforços para dinamizar ações sociais comunitárias nos espaços reabilitados e tem existido um 

acompanhamento, por parte da equipa técnica, ao dia-a-dia da utilização dos novos espaços, de 

modo a compreender o trabalho que falta fazer em termos construtivos (como, por exemplo, a 

afixação de cartazes informativos acerca dos jogos infantis no projeto dos pátios) e sociais (de que 

modo falta ainda capacitar a população, com vista a que esta saiba usar os espaços para si criados). 

No âmbito do trabalho social, no entanto, uma vez que a construção foi levada a cabo por figuras 
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respeitadas da comunidade (nomeadamente o presidente da associação de jovens), repara-se, para 

já, que existe uma preocupação em respeitar e manter os espaços construídos. 

 

Capacitação em Ação 

 Sendo também ainda cedo para analisar o projeto no que diz respeito a esta fase, podemos, 

no entanto, compreender que, tendo a participação da população tido lugar em todas as fases do 

projeto, é possível prever que a população esteja, depois da saída da equipa de intervenção, 

capacitada a resolver problemas futuros. De facto, acreditando nesta premissa, a coordenadora da 

equipa técnica do projeto afirma que "toda a sustentabilidade no projeto está assente nisso (de) que 

os moradores que usufruem do espaço sejam quem os vai manter, porque esse é um tema essencial 

do Bipzip". 

 

4.2.6 Avaliação 

 A primeira grande diferença na fase da avaliação do projeto em estudo e da proposta 

metodológica apresentada, inicia-se no facto de não ter sido realizado um questionário formal na fase 

de preparação. Assim, mesmo que existisse algum tipo de avaliação através de um questionário 

formal nesta fase, esta já não viria a tempo de servir de base para a afirmação do cumprimento dos 

objetivos, uma vez que não teria dados anteriores com os quais contrastar os novos. No entanto, 

mais do que a falta de utilidade em realizar um questionário formal nesta fase, interessa explorar o 

facto de não ter sido escolhido um método de avaliação para o projeto e esta fase ter sido substituída 

por métodos de observação e conversas informais com os moradores. A única avaliação estruturada 

no âmbito deste projeto, de facto, não contempla a população como comunidade a inquirir e a expor 

uma opinião acerca do projeto, mas sim os parceiros do projeto, que tiveram intervenções apenas 

pontuais no desenrolar de todo este processo.  

 

4.2.7 Feedback 

 Não se encontra prevista, na metodologia aplicada neste projeto, uma fase de feedback que 

permita a transformação da mesma de modo a que possa ser futuramente aplicada de modo 

informado. No entanto, existirá certamente uma passagem do conhecimento obtido para os 

patrocinadores do projeto (nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Calouste 

Gulbenkian), onde serão mencionados os problemas e as forças do método utilizado. Se, por 

exemplo, se tivesse aplicado a fase de Feedback de acordo com a proposta metodológica da 

presente dissertação, existiria, no final da fase de avaliação, um conjunto de dados que permitiriam 

melhorar a metodologia utilizada, de modo a que, ao ser aplicada num novo projeto, esta dispusesse 

de mais informação e rigor. 
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4.3 Conclusões acerca da comparação entre a nova metodologia e a utilizada no projeto 

“O nosso Km2” 

 É interessante compreender que, ainda que a metodologia levada a cabo na implementação 

do projeto "O Nosso km2" se distinga em diversos pontos da proposta na dissertação que se 

apresenta, observa-se que a maior discrepância existe nas fases propostas através da análise da 

disciplina de marketing, o que parece coerente, uma vez que o cruzamento da informação de 

marketing e arquitetura se trata de um tema praticamente inexplorado. A principal consequência da 

omissão destas fases (ou da realização das mesmas utilizando abordagens diferentes), para além da 

dificuldade na confiança do realismo dos atributos aferidos de modo informal, são os obstáculos 

existentes na comparação da satisfação final com a inicial, importante para garantir uma prestação 

de serviços públicos eficaz. 

 Como ficou registado, ignorar um passo tão simples como o levantamento (através de 

modelos formais) das características demográficas da população para quem é realizado um projeto 

participativo, traduz-se num desenvolvimento menos eficaz da fase de ação de um projeto. Sem 

estarem definidos os indivíduos representativos com os quais trabalhar, não será possível ser 

eficiente na gestão dos momentos de discussão com a comunidade.
72

 Assim, defende-se que, 

falhando uma das fases da metodologia proposta, fica comprometida a realização eficaz de um 

projeto que nela se fundamente.  

 É importante compreender que a proposta de uma metodologia a aplicar em casos de co-

criação e capacitação de projetos de arquitetura social presente nesta dissertação não se trata de um 

processo estático. Este é apenas o primeiro passo na descoberta de um modo eficaz e eficiente de 

levar a cabo projetos de arquitetura participados, sendo que, no futuro, depois de aplicada em 

diversos projetos e de ir sendo sucessivamente atualizada através do feedback, se consegue chegar 

a um método de trabalho mais sistematizado e, simultaneamente, aberto. 
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 Como ilustrado no exemplo do projeto "O Nosso Km2", no qual os workshops de programa e design fizeram 

parte de um tema conjunto, explorado ao longo de três workshops, repetindo em cada um o que já teria ficado 

definido no anterior.  

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões e estudos futuros 
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 Depois de estudado o fenómeno da participação e capacitação na arquitetura ao longo dos 

últimos cinquenta anos, de ter analisado a disciplina de marketing e as suas ferramentas de relação 

com o consumidor e de ter elaborado esquemas que propõem uma hipótese de metodologia a aplicar 

a projetos de arquitetura social participada (com base na literatura analisada), é já possível inferir 

algumas conclusões acerca deste estudo e, particularmente, das características e consequências da 

utilização da metodologia proposta. 

 

 Uma das primeiras observações que se pode realizar prende-se com o facto de o marketing 

contribuir decisivamente para a participação na arquitetura social. Isto porque as ferramentas 

estudadas e implementadas em marketing afiguram-se como ferramentas de grande rigor, 

facilitadoras da identificação das necessidades e desejos dos utilizadores. Esta ciência social permite 

então encontrar num processo participado uma abordagem formal, lógica e quantitativa de resolução 

de problemas, facto que facilitará o trabalho da equipa de arquitetura no desenvolvimento e 

coordenação do projeto. Para além disto, a avaliação do sucesso do projeto ficará assente também 

em ferramentas já exploradas no marketing, como a realização de um trabalho de avaliação que 

fornece informação acerca das necessidades e satisfação do consumidor. 

 

 Uma vez clarificado o papel do marketing na metodologia apresentada, importa discutir a 

importância da figura do arquiteto ao longo do projeto. Se, por um lado, este passa a ser detentor de 

um papel de maior interação social (como ficou aliás estudado no primeiro capítulo), também é 

verdade que não pode trabalhar isoladamente, existindo cada vez mais uma necessidade eminente 

do trabalho em equipa multidisciplinares, clarificado pela comprovada importante intervenção de 

disciplinas como o marketing e de profissionais com conhecimentos nas mesmas áreas. O trabalho 

em equipas que transcendem apenas a arquitetura pode, no entanto, refletir-se numa necessidade 

de transformação do modo de pensar e projetar a arquitetura, que deve, desde a academia, orientar 

os futuros arquitetos para contextos reais e nos quais as ambivalências da profissão terão de ser 

postas em teste. Existe, portanto, uma necessidade de transformar mentalidades: 

 ao nível dos investidores dos projetos, que devem compreender a importância de existir uma 

equipa de trabalho multidisciplinar; 

 ao nível dos profissionais de arquitectura , que terão de se preparar para trabalhar em 

cenários que fogem à exclusividade das áreas para os quais são aptos; 

 ao nível da formação de estudantes de arquitetura, que deve ser cada vez mais aberta e 

direcionada para o trabalho em equipas pluridisciplinares. 

 

 Numa metodologia que, incluindo disciplinas exteriores à arquitetura, desafia e promove o 

papel do arquiteto enquanto agente social, tornam-se imperativos os conceitos de transformação e 

aprendizagem contínua. Existe assumidamente uma vontade de, neste campo da arquitetura social 

participada, metamorfosear papéis e aprender com a experiência. Esta premissa é facilmente 

argumentada através do modo como a própria proposta de metodologia funciona: através de 

feedbacks que geram novos inputs que servem para melhorar o modelo, já que serve para ser 
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implementada em novos projetos (sempre atualizada de acordo com o trabalho realizado em projetos 

anteriores), mas também para a avaliação de projetos em desenvolvimentos ou concluídos (como o 

realizado no caso do "Nosso Km2"), tornando-se numa ferramenta útil para virtualmente todos os 

casos de projetos de participação social em arquitetura. A metodologia poderá ser então aplicada a 

cada projeto, sendo que as características que lhes são inerentes irão fornecer dados que vão 

contribuir para a formação de um corpo de conhecimento que servirá para a melhorar 

progressivamente, uma vez que as informações e feedback acerca de cada projeto devem ficar 

reportadas e publicadas, de modo a serem acessíveis ao público e, particularmente, a quem estiver 

interessado em desenvolver posteriormente projetos de arquitetura social participada que utilizem 

esta metodologia. 

 

 Uma vez que a metodologia estudada foi testada em termos analíticos, importa ainda aplicá-

la, de futuro, em casos reais, dos quais se irão obter informações que reportarão aspetos que 

funcionam e que ainda devem ser melhorados - informações estas que devem ser colocadas ao 

dispor das entidades envolvidas neste tipo de processos, através de ferramentas de publicação. A 

par disto, interessa ainda explorar questões deixadas ainda em aberto neste estudo, entre as quais 

se enumeram as abaixo, que, quando aprofundadas, contribuirão para o apuramento do método 

proposto:  

 Existirão características comuns a todos os projetos de arquitetura social que sejam 

importantes na geração de satisfação para os utilizadores?  

 Existirá algum questionário-tipo que possa ser aplicado em todas as implementações da 

metodologia proposta nas fases de levantamento de necessidades e de avaliação?  

 Como deve ser integrada a ação da academia neste tipo de processos? 

  

 Compreendendo a necessidade de se aprofundar a investigação acerca do tema da 

participação social em arquitetura, este estudo assume-se como um ponto de partida para: 

 um modo alternativo e informado (baseado em métodos já existentes) de implementar 

projetos de arquitetura participada; 

 despertar o interesse para a necessidade do estabelecimento de mais e melhores redes de 

comunicação entre agentes de processos com este caráter; 

 a criação de dúvidas e vontade de explorar um tema emergente como o da resolução de 

problemas sociais complexos através da arquitetura. 
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1. Wates and Knevitt: contrast between process-led community architecture and end-product-

led conventional architecture 

 Conventional architecture Community Architecture 

Status of user Users are passive recipients of an 

environment conceived, executed, 

managed and evaluated by others: 

corporate, public, or private sector 

landowners and developers with 

professional 'experts' 

Users are - or are treated as - the 

clients. They are offered (or take) 

control of commissioning, 

designing, developing, managing 

and evaluating their environment, 

and may sometimes be physically 

involved in construction 

User/expert relationship Remote, arm's length. Little if any 

direct contact. Experts - 

commissioned by landowners and 

developers - occasionally make 

superficial attempts to define and 

consult end-users, but their 

attitudes are mostly paternalistic 

and patronising 

Creative alliance and working 

partnership. Experts are 

commissioned by, and accountable 

to, users, or behave as if they are 

Expert's role Provider, neutral bureaucrat, élitist, 

'one-of them', manipulator of people 

to fit the system, a professional in 

the institutional sense. Remote and 

inaccessible 

Enable, facilitator and 'social 

entrepreneur', educator, 'one of us', 

manipulator of the system to fit the 

people and challenger of the status 

quo: a professional as a competent 

and efficient adviser. Locally based 

and accessible 

Scale of project Generally large and often 

cumbersome. Determined by 

pattern of land ownership and the 

need for efficient mass production 

and simple management 

Generally small, responsive and 

determined by the nature of the 

project, the local building industry 

and the participants. Large sites 

generally broken down into 

manageable packages 

Location of project Fashionable and wealthy existing 

residential, commercial and 

industrial areas preferred. 

Otherwise a Greenfield site with 

infrastructure (roads, power, water 

supply and drainage): i.e: no 

constraints 

Anywhere, but most likely to be 

urban, or periphery of urban areas; 

area of single or multiple 

deprivation; derelict or decaying 

environment 

Use of project Likely to be a single function or two 

or three complementary activities 

(e.g. commercial, housing, or 

Likely to be multi-functional 
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industrial) 

Design style Self-conscious about style; most 

likely 'international' or 'modern 

movement'. Increasingly one of the 

other fashionable and identifiable 

styles: postmodern, hi-tech, neo-

vernacular or classical revival. 

Restrained and sometimes frigid; 

utilitarian  

Unselfconscious about style. Any 

'style' may be adopted as 

appropriate. Most likely to be 

'contextual', 'regional' (place-

specific) with concern for identity. 

Loose and sometimes exuberant; 

often highly decorative, using local 

artists 

Technology/resources Tendency towards: mass 

production, prefabrication, 

repetition, global supply of 

materials, machine-friendly 

technology, 'clean sweep' and new-

build, machine-intensive, capital-

intensive 

Tendency towards: small scale 

production, on-site construction, 

individuality, local supply of 

materials, user-friendly (convivial) 

technology, reuse, recycling and 

conservation, labour- and time-

intensive 

End-product Static, slowly deteriorates, hard to 

manage and maintain, high-energy 

consumption 

Flexible, slowly improving, easy to 

manage and maintain, low-energy 

consumption 

Primary motivation Private sector: return on investment 

(usually short-term) and narrow 

self-interest 

Public sector: social welfare and 

party political opportunism 

Experts: esteem from professional 

peers. Response to general 

national or regional gap in market, 

or social needs and opportunities 

Improvement of quality of life for 

individuals and communities. Better 

use of local resources. Response to 

specific localised needs and 

opportunities 

 

Method of operation Top-down, emphasis on product 

rather than process, bureaucratic, 

centralised with specialisms, 

compartmentalised, stop-go, 

impersonal, anonymous, paper 

management, avoid setting a 

precedent, secretive 

Bottom-up, emphasis on process 

rather than product, flexible, 

localised, holistic and 

multidisciplinary, evolutionary, 

continuous, personal, familiar, 

people management, setting 

precedents, open. 

Ideology Totalitarian, technocratic and 

doctrinaire (Left or Right); big is 

beautiful, competition, survival of 

the fittest 

Pragmatic, humanitarian, 

responsive and flexible, small is 

beautiful, collaboration, mutual aid 

 



99 
 

2. Relação necessária entre a arquitetura e outras áreas que interessam analisar nos 

processos de capacitação (segundo Jenkins e Leslie, 2010: pp.61-78) 

Áreas Contributos para a Participação 

Psicologia 

Ambiental 

 "Os conceitos centrais nas teorias da identidade discutidos nesta disciplina são 

relevantes para a participação na arquitetura porque dão suporte ao papel dos 

utilizadores no processo de design, ajudando membros de um grupo num ambiente (e 

assim promovendo a coesão social)"  

 "Um entendimento mais congruente do ambiente construído entre utilizadores e 

arquitetos é desejável - especialmente uma melhor compreensão de quais os fatores 

que importam aos utilizadores em termos de qualidade"  

 "Sintaxe espacial pode ser utilizada para determinar quais as áreas urbanas que a 

população mais utiliza (...) Embora a análise da sintaxe espacial possa ser vista como 

tendo potencial para diminuir a necessidade de falar diretamente com os utilizadores, 

o seu uso na participação social é o de direcionar o designer para os problemas 

espaciais mais importantes"  

 "Envolver crianças nos exercícios de participação, não só lhes dá poder nesse 

contexto particular, mas pode também contribuir de modo positivo para a perceção de 

controlo e consequente bem-estar psicológico e confiança a longo termo" 

Governação 

Integrada 

 "assume que a autoridade real, liderança e/ou poder não se baseia exclusivamente 

nas estruturas formais ou legais onde está condenada a estar tradicionalmente, e 

foca-se na esfera ou relações entre o governo e outros atores na sociedade civil ou 

setores não-governamentais, assim como no setor privado" 

 "participação pública bem sucedida depende tanto na crença daqueles que estão no 

poder de que o processo tem valor, como na vontade do público em empenhar-se no 

projeto" 

Habitação  "Os participantes têm de estar bem preparados e uma linguagem comum entre todos 

os intervenientes tem de ser desenvolvida e usada. Isto requer uma quantidade de 

tempo considerável e tem tendência para estender o tempo de do processo de 

participação em comparação com processos que não incluem a participação" 

Planeamento e 

regeneração 

 "Determinar as fases certas para participação é também visto como um aspeto chave 

na participação em planeamento. Regra geral, o envolvimento da população em 

processos de planeamento ocorre depois de o plano estar pronto, o que tem sido a 

posição corrente até recentemente. Existe um reconhecimento de que o envolvimento 

precoce é melhor, parcialmente para promover o sentido de posse, mas também para 

evitar objeções" 

Gestão de 

instalações e 

avaliação pós-

ocupação 

 "De acordo com Joiner e Ellis (1989)
73

, a maior parte a avaliação pós-ocupação tem 

tendência a ser baseada em análise física, em vez de análise de utilização. Joiner e 

Ellis descevem técnicas alternativas como os "Walkthroughs" ou "Touring Interviews" 

nas quais os utilizadores de edifícios e instalações (e outros atores importantes) 

                                                      
73

 Jenkins e Leslie (2010) citando Joiner, D. e Ellis, P. (1989) "Making POE Work in an Organization", W.F.E 

Preiser. Building Evaluation, New York: Van Nostrand Reinhold 
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caminham pelo edifício, observando, comentando e avaliando" 

Design de produto  "No campo do design existe uma preocupação crescente com a satisfação do 

utilizador, que beneficia da inovação tecnológica de modo a identificar as 

necessidades dos utilizadores e facilitar a participação dos mesmos do processo de 

design" 

Customização de 

habitação 

 "O futuro da customização e produção em série pode transformar fortemente o futuro 

da arquitetura, por exemplo, através de providenciar ferramentas interativas para a 

participação no design" 
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3. Jenkins e Forsyth (2010): Diferentes processos de participação relacionados com 

diferentes tipos de iniciativas 

Tipo de iniciativa Projeto Descobertas 

 

 

 

 

 

 

 

Privada 

Desenvolvimento 

habitacional de Canmore 

Place 

"O arquiteto indicou que não acredita em participação antes 

de algum tipo de desenho ter sido rabiscado, uma vez que 

acredita que é necessário que as pessoas tenham algum 

tipo de desenho com o qual interagir" 

 

 

 

 

Projeto de regeneração da 

Escola de Kingsdale 

"Há sempre uma curva de aprendizagem e os participantes 

têm de aprender alguns dos termos técnicos. Se o processo 

for bem levado a cabo, a curva de aprendizagem leva a que 

os participantes tenham um melhor diálogo com o projeto 

nas fases finais do processo (...) Neste caso, a 

sensibilidade dos participantes em relação ao design 

tornou-se mais sofisticada com o tempo" 

"A impressão geral é que os estudantes e o staff sentiram 

que tinham poder e que lhes eram dadas escolhas e que as 

suas opiniões eram tidas em consideração nas diferentes 

partes do projeto de regeneração. Como consequência, 

parece que desenvolveram um sentido de posse do edifício. 

Existe um sentimento de orgulho que pode ser claramente 

distinguido quando se visita a escola; o vandalismo e a 

rotação do staff reduziram consideravelmente" 

Lee Valley Millennium 

Centre 

"O arquiteto teve várias discussões com vários grupos de 

investidores/participantes em diferentes fases ao longo do 

projeto" 

"Uma das técnicas utilizadas foram modelos tridimensionais 

de cartão do edifício no seu contexto envolvente, 

juntamente com um modelo do interior do edifício. Um 

modelo computorizado 3D também foi utilizado, mas nem 

todos os participantes acharam de grande utilidade" 

Organizações e 

Associações 

Comunitárias 

Arquitetos ASSIST "Ferramentas e técnicas utilizadas para encorajar 

participação incluem: modelos básicos digitais 3D, modelos 

3D de cartão, rascunhos, desenhos, fotografias de 

situações semelhantes, painéis de parede com 

contribuições e votos dos utilizadores" 

"Em relação à participação, a firma descobriu que, muitas 

vezes, as pessoas tendem a saber o que não querem ter, 

mas apenas alguns sabem o que querem ter" 

COMTECHSA "A Comtechsa tem como objetivo promover a educação e 

compreensão, dentro da comunidade, de como a mudança 

no ambiente construído é conseguida e gerida" 
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"A necessidade de ser capaz de manter relações com 

organizações na fase de pós-construção é algo de que a 

Comtechsa tem consciência" 

 

Instituições 

educacionais 

arquitetónicas 

Departamento de 

arquitetura e Design 

Espacial da Universidade 

Metropolitana de Londres 

"A abordagem da participação é utilizada em diversas aulas 

de projeto e os estudantes têm a oportunidade de trabalhar 

em projetos reais, com clientes, que resultam na construção 

de edifícios" 

Escola de Arquitetura da 

Universidade de Shefield 

"Os arquitetos acreditam que imagens desenhadas à mão 

podem ser mais atrativas para a população porque são 

mais suaves. Salientam ainda o problema de as pessoas 

esperarem que os modelos digitais sejam cem por cento 

realistas, quando tal não é sempre o caso. Argumentam 

ainda que os modelos digitais têm tendência a ser mais 

precisos e realistas no final do projeto, altura em que é 

geralmente demasiado tarde para algum tipo de 

participação ocorrer" 

Participação com 

técnicas de 

computação 

Modelo Glasgow "No início do processo, o arquiteto levou o grupo de 

participantes a Glasgow para visitarem projetos de 

habitação recentemente concluídos. Descobriram que esta 

foi uma experiência bastante positiva, uma vez que permitiu 

à população ver como casas semelhantes podem ser 

desenhadas de modos diferentes" 

"A participação foi levada a cabo antes e ao longo da fase 

de design, assim como durante a fase de construção" 

"Os arquitetos apontaram que comunicação verbal é ainda 

o método mais importante na participação e que isto 

depende nas capacidades do indivíduo enquanto 

comunicador, que deve evitar a utilização de gíria, ser claro 

e transmitir entusiasmo" 

"A utilização de imagens 3D é benéfica, se estas forem 

honestas e utilizadas para um objetivo específico" 

Projeto Habitacional de 

Cornton, Stirling 

"os arquitetos acreditam que abordagens mais tradicionais 

(do que os modelos digitais 3D) são ainda importantes e 

que algumas vezes é melhor apresentar ideias em 

desenhos 2D se estão em fases iniciais de design, uma vez 

que o formato digital pode requerer um grau de detalhe 

ainda não disponível" 
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4. Mapa dos bairros escolhidos na Carta do BIP-ZIP 
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5. Mapa dos bairros escolhidos na para o Projeto "Uma praça em cada Bairro" 

 

 

 

1.Largo do Calvário;  

2.Avenida da Igreja;  

3.Praça do Chile;  

4.Picoas  

5.Saldanha;  

6.Rua de Campolide;  

7.Largo da Igreja de Benfica;  

8.Largo de Santos;  

9.Rossio de Palma;  

10.Largo da Graça;  

11.Largo de Alcântara;  

12.Alameda das Linhas de Torres;  

13.Largo da Igreja de Santa Isabel;  

14.Largo do Rato;  

15.Praça da Alegria;  

16.Alameda do Beato;  

17.Rua de Belém;  

18.Alameda Manuel Ricardo E. Santo;  

19.Av. Roma;  

20.Largo do Leão;  

21.Praça da Figueira;  

22.Largo do Rio Seco;  

23.Largo da Boa-hora;  

24.Praça da Viscondessa dos Olivais;  

25.Rua Padre Américo;  

26.Largo do Conde Barão;  

27.Parada do Alto de São João;  

28.Rua Atriz Palmira Bastos;  

29.Rua da Centeira e o Bairro de Santa Clara,  

30.Largo do Ministro. 
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6. Base teórica, procedimentos e referências dos 10 métodos de pesquisa para identificação 

de oportunidades no desenvolvimento de novos produtos (Kleef, et al., 2005, pp. 188-190) 
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7. Análise de dados do estudo levado a cabo por Mohit et al (2010, p.25) 
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8. Análise de dados do estudo levado a cabo por Mohit e Azim (2012) 
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9. Análises SWOT para o BipZip do projeto "O meu Km2" 
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a. Análise SWOT para o projeto dos pátios 

 

b. Análise SWOT para o projeto dos passeios 
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c. Análise SWOT para o projeto do muro 

 

d. Análise SWOT para o projeto das ligações 
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10. Entrevista a Francisca Assis Teixeira, colaboradora do projeto "O nosso Km2", realizada a 

2 de Setembro de 2015 na loja da associação, no Bairro do Rego, em Lisboa. 

 

Como é que se organizou o Km2 e como se iniciou o BIPZIP? 

O Km2 surgiu de uma ideia da Fundação Calouste Gulbenkian, que tem uma grande actividade de 

promoção de projetos, quase todos fora do seu território de implantação, e percebeu que deveria 

olhar para o seu território e desenvolver um projeto. Portanto, começou-se a criar a metodologia para 

perceber como se poderia intervir no Km2. Fizeram-se diagnósticos, juntaram-se várias instituições 

em parceria (a Câmara Municipal e a Gebalis, numa primeira fase. Depois juntou-se a Santa Casa da 

Misericórdia) e, rapidamente, através dos diagnósticos feitos no território (então Nossa Senhora de 

Fátima, que depois passou a ser Avenidas Novas) chegou-se à conclusão que havia três prioridades 

grandes que se deviam trabalhar: os idosos solitários, o desemprego jovem feminino e a 

interculturalidade e intergeracionalidade. Depois, mais tarde acrescentou-se o absentismo e o 

insucesso escolar, como uma quarta prioridade de intervenção.  

Numa primeira fase o projeto manteve-se na Gulbenkian, mas rapidamente se percebeu que, para 

manter um projeto de desenvolvimento comunitário, ou se estava no terreno mesmo com as "mãos 

na massa" ou, numa instituição fechada não funcionaria. Portanto, arranjou-se um espaço no bairro 

do Rego e começou-se um trabalho de interação com a população mais próximo e foi muito fácil 

perceber que havia problemas do edificado e do local em que o bairro estava implantado que eram 

origem de conflitos vários na população. Portanto, isso foi sendo falado e percebido com a população 

e com as instituições que estão (aqui) no terreno e percebemos que havia aqui uma oportunidade de 

apresentar um projeto à Câmara, ao BIPZIP que, acreditamos nós e acreditava a população, podia 

resolver alguns dos conflitos. Nomeadamente, este é um bairro que não tem nenhuma zona de lazer, 

não tem nenhuma zona para os jovens estarem, não tem nenhum equipamento desportivo disponível 

para os jovens. Os que tem estão  muito ocupados por pessoas de fora ou instituições de fora, 

portanto os jovens aqui sentiam-se um bocadinho "a ovelha renhosa" do resto da freguesia". Portanto 

o nosso projeto começou a ser criado sempre em grande interação com a população, perceber quais 

eram os sonhos que eles tinham, e dos sonhos que eles tinham quais eram aqueles que nós 

poderíamos realmente realizar. Daí começou a ser desenvolvido o projeto que depois foi 

apresentado. 

 

Como é que a Gulbenkian e os parceiros chegaram à conclusão que era no Bairro do Rego 

que deveriam atuar? 

Porque na Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, o Bairro do Rego era o bairro que tinha maiores 

problemas e, portanto, a escolha do bairro foi "qual é a que precisa de maior e mais urgente de 

intervenção e surgiu o Bairro do Rego, que é um bairro antigo, do início do século, que tem uma zona 

edificada antiga e consolidada, mas tem três zonas de realojamento das barracas que existiram aqui 

durante muitos anos e, como todos os edifícios e zonas de realojamento, tem sempre problemas 

específicos que têm várias origens, e este é um bairro específico com necessidades específicas e, 

não sendo de todo um bairro muito complicado na cidade - não tem uma criminalidade organizada 
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como existe noutros bairros da cidade -, mas há aqui uns problemas graves que podem e devem ser 

trabalhados. 

 

Havia já alguma ponte de alguém do Bairro que trabalhasse com a Gulbenkian? Como foi esta 

abordagem da Gulbenkian para o Bairro? 

Da Gulbenkian para o bairro foi a oportunidade de ter um espaço aqui disponível. Não havia ninguém 

aqui. Abrimos o espaço em Janeiro de 2014, portanto há um ano e meio. A população, primeiro, 

recebeu-nos de forma desconfiada, os jovens de forma muito desconfiada. Portanto foi um trabalho 

de algum tempo, de tentar entrar e perceber que nós estávamos aqui para trabalhar com eles. Que 

era algo novo, porque todas as instituições que tinham ocupado estas lojas não tinham nunca 

trabalhado especificamente com as pessoas do bairro. Era tudo sets de instituições que trabalhavam 

para fora. E isso fez muita diferença porque as pessoas começaram a perceber que nós estávamos 

cá para, com eles, tentar mudar um bocadinho a realidade. Por isso, primeiro, o que é muito fácil de 

conquistar são as crianças. A seguir às crianças vêm os pais das crianças - as mães mais do que os 

pais -, os mais velhos também é relativamente fácil e, depois de sermos muito observados pelos 

mais jovens (vintes, trinta), eles começaram a perceber que se calhar valia a pena perceber o que 

estávamos aqui a fazer e se calhar tinham vantagens em trabalhar connosco. E foi muito engraçado 

que entrámos em Janeiro e em Outubro conseguimos que os jovens se organizassem numa 

associação que estava voltada para trabalhar com as pessoas do bairro também. Portanto foi muito 

pouco tempo para conseguirmos chegar a eles e ajudá-los a eles próprios serem uma resposta 

efetiva para o bairro, que foi algo que nos orgulhou muito e que temos acarinhado muito, porque 

obviamente estas pessoas precisam alguma ajuda a desenvolver os seus planos de atividades, mas 

nós estamos aqui para os ajudar. 

 

E quando surgiu a tal possibilidade de fazer do Km2 também um projeto BIPZIP, isto foi 

pensado também com a população? 

A oportunidade de concorrer ao BIPZIP foi mais o KM2 que percebeu, porque a população nem tinha 

conhecimento da existência. O projeto BIPZIP surge muito de nós já termos percebido quais eram as 

principais questões que a população percebia como problemáticas e como os resolver. Portanto, 

havia aqui uma necessidade e o BIPZIP surge como uma oportunidade de resolver esta 

necessidade. Nós apresentámos um projeto bastante ambicioso, sempre com a ideia de que tudo iria 

ser construído com a população, e não só para a população. Nós queremo-los envolvidos na 

construção de todas as propostas que aqui apresentamos no projeto bipzip e é isso que temos 

estado a fazer. Claro que demora muito mais tempo do que se chegássemos uma empresa e 

contratássemos para fazer os campos ou as pérgolas. As coisas se calhar seriam mais rápidas e se 

calhar ficavam mais bem feitas. Não optámos por isso, optámos por envolver as pessoas do bairro. 

Em termos de durabilidade de as pessoas respeitarem as coisas que estão construídas não tenho 

dúvidas de que é muito mais eficaz e, por exemplo, temos já as pérgolas nos pátios construídas há 

cerca de três meses e não têm uma coisa estragada ainda porque as pessoas sabem quem é que as 

construiu, para quem e qual é a função. 
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Seguindo o que me estava a dizer, no que diz respeito ao envolvimento da população na 

construção propriamente dita, quais foram as faixas etárias abrangidas e como foi feita a 

seleção de quem iria ajudar na construção. 

Essa é uma parte difícil, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, e quando chegamos 

ao momento mesmo de ir trabalhar, um fica na cama, outro não pode... Não é algo fácil. Apoiámo-

nos muito em duas soluções: uma foi contratar uma empresa para uma parte mais de obra técnica, 

em que era necessário construir um pavimento todo novo. Contratámos uma empresa de uma 

pessoa do bairro que, por sua vez, contratou várias pessoas do bairro como ajudantes 

 

Isso era outra questão que tinha, se incluem o mais possível empresas do bairro. 

Sempre, sempre. Não temos nenhuma de fora. A não ser o aluguer de uma grua, que não havia 

nenhuma no bairro. Sempre que havia possível resposta no bairro escolhíamos a resposta do bairro. 

Para a montagem das pérgolas e de alguns muros, etc., contratámos a associação Passasabi, que é 

a tal associação que tinha sido recentemente criada pelos jovens. Foram eles que construíram, mas 

mesmo aí o envolvimento da população foi menor do que o que gostaríamos, mas mesmo assim foi 

um passo de gigante para o hábito que havia de ninguém fazer nada. Portanto eles contrataram um 

técnico carpinteiro (mais um curioso) que os ajudou, mas foram eles que construíram e isso dá-nos a 

garantia de aquilo ser respeitado, porque a associação aqui no bairro é muito respeitada e o 

presidente do Passassabi esteve pessoalmente implicado na construção das pérgolas e na pintura e 

colocação dos pneus, portanto temos a certeza de que o espaço vai ser respeitado pelo resto da 

população. 

 

Na parte das pinturas, por exemplo, dos pátios. Houve jovens mais novos também a 

participar. Também foi através da Passassabi? 

Não, isso foi muito pela nossa relação que temos com os miúdos desde sempre, porque os miúdos é 

muito fácil de conquistar e como isto era para eles era preciso chamá-los a trabalhar. Também, por 

coincidência da escola Marquesa de Alorna nessa altura ter tido cá miúdos a estagiar no âmbito de 

um curso específico que eles tinham, desafiámos também os miúdos a, em vez de estarem aqui nos 

computadores a fazer algo que já sabiam, aplicarem o seu tempo num desafio. Gostávamos de ter 

envolvido ainda mais população, mas também estamos cá há relativamente pouco tempo e isto é 

uma aprendizagem. Pode ser que nesta última fase do Bipzip, que se tem atrasado por razões 

acerca das quais não temos responsabilidade nenhuma, que é a construção do campo multiusos e a 

parte de lazer e os churrascos, consigamos envolver mais gente na construção. Queríamos muito 

que isto acontecesse para que fugíssemos um bocadinho ao dar as coisas de graça e as pessoas 

não só perceberem o que custa construir as coisas e fazê-las, como envolverem-se e perceberem 

que a vida tem um deve e um haver, e que eles têm que dar alguma coisa e que não é só estarem de 

mão estendida, porque em todos os bairros sociais há muito a noção do que "tenho direito" e às 

vezes esquecem-se dos deveres. Portanto aqui há também uma pedagogia que tem de ser feita com 

a população, para que perceba que as coisas são difíceis e têm o seu valor e que eles têm de se 

aplicar em mudar a sua realidade e não estar à espera que tudo caia do céu. 
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Na interação entre as pessoas e o espaço que já está construído, vê que já há alguma 

mudança de comportamento? 

Sim, acho que sim, embora as respostas que foram dadas não tenham sido as que as pessoas mais 

sonhavam. As pessoas sonhavam com um campo futebol, a que chamamos multiusos porque 

queremos que tenha mais coisas, e com os espaços de lazer e de churrasco e nenhuma delas foi 

construída, portanto é verdade que as pessoas já utilizam muito mais os pátios - inclusive este fim de 

semana vai lá haver uma festa enorme com três ou quatro bandas e, portanto, era um espaço que 

estava completamente morto e abandonado e está a ser utilizado pela população, mas não é a 

resposta completa. Têm sido feitas várias actividades nos pátios, que eram zonas completamente 

mortas, sujas e degradadas. Hoje em dia não estão tão limpas como desejávamos porque é também 

aqui uma pedagogia que é preciso ser feita, mas estão muito melhor do que estavam. Os miúdos vão 

muito para lá e alguns dos jogos começam a ser muito utilizados, e há mães que vão com crianças 

pequenas. Mas, de facto, sabemos que o grande sonho é o campo e os churrascos como falámos 

nos workshops e essa resposta ainda não foi dada, portanto há aqui alguma frustração: nossa, claro, 

e da população. 

 

Acha que existe alguma desconfiança, neste momento, por parte da população, acerca de se o 

projeto de facto irá ser realizado ou não?  

Acho que desconfiança, não. Alguma frustração. Acho que eles percebem que estamos a fazer tudo 

para que aconteça, e portanto não estão desconfiados e temos falado muito com eles a explicar que 

não temos culpa do atraso e que foi uma troca de terrenos, mas claro que há uma frustração e, ainda 

por cima, apanhámos o tempo de férias, ocupámos aos miúdos um espaço que normalmente 

usavam para jogar (o pátio de baixo em que pusemos mesas e pérgolas) e portanto eles deixaram de 

poder usar e aí há uma frustração grande de "tiraram-nos o campo e não nos deram outro". Dos mais 

velhos perdemos agora o verão todo que era um tempo de aproveitar a rua e não aconteceu nada. 

Foi uma pena enorme. Nós temos um sentimento enorme de frustração e de sensação de 

incumprimento, embora não nos possa ser imputado nada. Temos feito várias vezes informações 

para quem de direito a pedir para resolver este problema, porque isto traz imensas tensões aqui 

dentro. Quando cá chegámos havia tensões reais que acho que com a promessa da construção do 

outro espaço amenizaram e que agora começam outra vez a crescer, porque as pessoas estão 

descontentes de não terem respostas. Ainda por cima fizemos vários workshops, as pessoas ficaram 

entusiasmadas, e depois nada acontece. É aquilo a que eles estão habituados e era tudo aquilo que 

eu não queria que acontecesse.  

 

E seria importante marcar a diferença? 

Exato, e não conseguimos ainda. Pode ser que agora que em Setembro se resolva alguma coisa. Há 

uma parte da câmara que está empenhada em que isto aconteça. O problema é que isto pertence a 

vários vereadores. 
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Em relação aos workshops, como se desenvolveu o processo desde a descoberta das áreas a 

intervir até ao envolvimento da população? 

A ideia das zonas a intervir veio já muito da população. Nós estamos muito no terreno e 

conversamos muito com as pessoas e muito do nosso tempo é de conversas de rua, informais, mas 

através das quais se recolhiam informações preciosas. Depois deste trabalho feito percebemos o 

problema e a oportunidade e pensámos no que poderia resolver o problema destas pessoas. Fomos 

pensando algumas soluções para resolver os problemas. Claro que não fomos para os workshops 

sem ideias nenhumas. Havia já um grande trabalho feito (algum desenho até), mas completamente 

possível de mudar completamente. Fizemos três workshops e as pessoas não estavam habituadas a 

que lhes fosse perguntado o que quer que seja e, portanto, foi muito engraçado perceber as 

vergonhas, primeiro, as diferenças culturais entre ciganos e africanos, mulheres e homens... No 

último dos workshops, que foi até liderado pelo professor Francisco, foi muito engraçado perceber 

que havia já discussão, diferentes opiniões (claro que depois vêm sempre ao de cima guerras entre 

eles), viu-se que, no início eles queriam o céu, mas depois muitos deles perceberam que não havia 

dinheiro para tudo e que era preciso escolher e, portanto, decidirem "disto tudo, o que é que é mais 

importante?" e começámos a afunilar ao máximo e chegámos a um programa possível de ser 

concretizado. Às tantas estávamos a discutir se o churrasco deveria ser mais para a esquerda ou 

mais para a direita e uma das ciganas disse que tinha de ser mais do que um porque ela não se dava 

com a família da cigana do meio e, de repente, este foi um dos workshops mais participados, 

também porque foi o mais trabalhado e já havia um trabalho de sensibilização feito e foi muito 

engraçado perceber alguma consciência de perceber o que é que é possível e mesmo importante. 

Daí a nossa sensação de frustração ao perceber que aquilo que era mesmo importante foi o que 

ainda não foi realizado. 

 

Em relação à convocação das pessoas para os workshops: tentou chamar-se toda a gente? 

Sim, nós tentamos sempre pôr cartazes em todo o lado, nas portas dos lotes, nos cafés, mas mesmo 

assim depois temos de ir, à hora, bater à porta e chamar as pessoas e  convencê-las a vir, porque há 

uma enorme inércia ainda e há falta de hábito de participação, portanto é um bocadinho uma luta. 

Depois acho que elas gostam de vir, participar e dar a opinião, mas é uma pedagogia. Este projeto 

tem muito de pedagogia de participação. Os portugueses normalmente não são participativos nem 

têm este espírito de viver o espaço público, portanto aqui muito menos. Cada um se fecha na sua 

família e participar e expor-se publicamente é uma coisa de que não gostam. Agora começam, 

sobretudo com a pintura aqui da fachada, que envolveu vários workshops por causa da escolha da 

pessoa a representar, que iria ser um tema de conflito.  

 

A Filipa (arquiteta) contou-me que foram porta a porta perguntar opiniões às pessoas, 

correto? 

Foi isso, depois chamámos outra vez toda a gente e fizemos uma reunião a dizer "escolhemos esta 

pessoa, o que acham?" porque, claro, os ciganos queriam um cigano, os africanos um africano, os 

portugueses um português e nós queríamos alguém que fosse unânime e que representasse o 
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bairro. Escolhemos uma pessoa que vive no lado consolidado do bairro, um senhor de 84 anos que 

tem uma loja antiga, muito bonita. É uma pessoa muito simples com uma vida muito difícil. Fomos 

fotografá-lo e propusemos ao artista que fosse aquela pessoa. Ele primeiro resistiu um bocadinho, 

mas depois lá assentiu. Quando, no último workshop propusemos aquela pessoa, para já, sentimos 

que eles já confiavam em nós, que sabiam que estávamos a tentar ao máximo criar uma 

unanimidade. Depois, tivemos uma grande participação de ciganas e a cigana mais velha, 

nomeadamente, deu logo a sua opinião em primeiro lugar e disse "eu gosto muito do senhor Fausto, 

ele tratou-nos sempre muito bem. Acho bem". Depois outra dizia que não queria era pessoas mortas 

e que também achava bem. De repente, o senhor Fausto fica então consensual. Como um dos 

nossos objetivos no projeto é também fazer a ligação entre os dois bairros, quando o senhor Fausto 

se torna consensual, de repente tenho neste edifício, nesta fachada, uma cara de uma pessoa "do 

outro lado" que, normalmente, está de costas voltadas. Portanto, sem eles perceberem, há aqui uma 

ligação do bairro ao exterior, ao outro lado do bairro que é consolidado. Assim como noutro dos 

projetos Bipzip, que era o das fotografias, em que cada pessoa trazia as suas fotografias, as suas 

memórias do bairro e trabalharam-se as fotografias, com a Camila Watson, que foi outro momento 

em que, de repente, tínhamos o bairro misturado. Tínhamos fotografias da Dona Glória de há 

quarenta anos e de agora, tínhamos as das crianças que viviam nas barracas e as das crianças de 

agora. Portanto há aqui uma ligação dos dois lados do bairro, por um lado, do passado e do 

presente, por outro. Estas pessoas que viviam aqui nas barracas na década de 90 têm alguma 

saudade e têm também um enorme orgulho porque vêm o seu bairro rejuvenescer. Nomeadamente, 

o lado dos prédios a que eles chamam "prédios ricos", ao pé do Gemini, que sempre olhou para este 

bairro como problemático, de repente olham para esta pintura e vêm que alguma coisa está a 

acontecer, que se calhar até vale a pena vir cá ver. E há aqui um abrir de horizontes de um lado e de 

outro muito importantes. Hoje, uma pessoa disse-me uma coisa que me pareceu incrível, que foi "de 

há um ano para cá, eu sinto que a rua que divide o bairro se alargou. Porque antes sentia isto uma 

gruta e agora sinto uma autoestrada", e acho que mesmo em relação à abertura de comunicação. 

Era pesado entrar no bairro, estávamos a entrar num território ao qual não pertencíamos. Quer dizer, 

há um ano atrás levámos um tiro na nossa porta de vidro, portanto, de facto, houve um grande 

caminho grande percorrido neste bairro. E a arquitetura e a intervenção no espaço público fez toda a 

diferença. Acho que nestas intervenções urbanísticas (da construção do bairro) houve uma total falta 

de cuidado com o que se queria comunicar e comunicavam-se ambientes depressivos e opressivos. 

Penso em Janeiro de 2014 e vejo Setembro de 2015 e é impressionante o caminho que se fez, 

sempre de mãos dadas com a população, até porque não havia outra forma. 

 

Em relação aos workshops, quais foram os temas e o que se discutiu em cada um? 

Os mais importantes foram da definição do programa para o Bipzip. Nós queríamos que fosse a 

população a dizer o que queria ver feito. Isto foram três workshops e foram sendo desenvolvidos sem 

os dividir. O primeiro foi mais geral, a dizer o terreno que tínhamos e perguntar por alto o que 

gostariam de ter. Depois começámos a afunilar e ir mais ao pormenor. Todos os workshops foram 

feitos sobre esta temática geral, até porque as pessoas nem sempre eram as mesmas, portanto era 
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preciso voltar a explicar desde o início para envolver o maior número de pessoas. Depois, fomos 

fazendo outros workshops sobre temáticas que íamos trabalhar, nomeadamente a pintura do prédio. 

Era fundamental que não fosse criado um problema, mas uma solução. Foram criados dois 

workshops só por causa da pintura e fomos a casa das pessoas. Foi uma temática muito trabalhada 

e discutida. Em termos de Bipzip foram estes workshops. Claro que depois tivemos outros, 

nomeadamente para a programação do Festival da Ponte, em que todo o planeamento das 

atividades foi desenvolvido com a população e as instituições, desde a data e o local até às 

atividades propriamente ditas. Aí íamos com o programa em branco. Foi tudo decidido em 

workshops.  

 

Em relação à avaliação do que foi feito. Como foi levado a cabo? 

O Festival da Ponte foi todo ele avaliado a seguir, com questionários, mais às instituições que 

participaram do que às pessoas (as pessoas do mercado participaram, mas fomos lá e tivemos uma 

conversa informal em que íamos perguntando os pontos do questionário de uma maneira soft). Às 

instituições tínhamos um questionário feito, mas entretanto o próprio Km2 estava a ser avaliado e foi 

apresentado um questionário de avaliação do projeto e, portanto, como foi na mesma altura, não 

carregámos as instituições com os dois questionários. 

 

No que diz respeito ao Km2, existe alguma data de término da intervenção? 

Não, depende sobretudo do parceiro financiador, que é a Fundação Calouste Gulbenkian, e do 

interesse dos restantes parceiros (Gebalis e Santa Casa). Este Bipzip, normalmente é de Junho a 

Junho, mas como temos esta problemática do terreno e como é um problema que não tem a ver com 

o promotor, que foi o IPAV, mas teve a ver com a Câmara, eles concederam peroração do prazo até 

Novembro. Espero que fique resolvido em Setembro para termos tempo de o acabar. Já acabámos 

todas as atividades, menos a principal.  

 

A seguir ao Km2 sair, o objetivo é deixar a população capacitada. E em relação ao BipZip, na 

parte de arquitetura, a população saberá resolver problemas que surjam eventualmente? 

Sim. Aliás, foram eles que a construíram por isso sabem como é que se arranja. Aliás, toda a 

sustentabilidade do projeto está assente nisso. Queremos muito que os moradores que usufruem do 

espaço sejam quem os vai manter, porque esse é um tema essencial do Bipzip. 

 

Do que falhou do terreno do Bipzip que foi retirado, o que se pode aprender? 

Não há muito uma aprendizagem, porque o terreno foi-nos entregue com todos os terrenos 

assinados pela câmara e, quando começámos a tentar fazer uma ponte com o dono do terreno 

contíguo, que não sabia sequer que tinha este terreno, parece que acordaram e mexeram influências 

para ficar com o terreno que nos tinha sido entregue. Portanto acho que não há aqui nenhuma 

aprendizagem que se possa tirar. Os serviços da Câmara tinham tudo e fizeram tudo bem quando 

nos entregaram o projeto, portanto houve aqui influências que não são evitáveis. Amanhã podemos 

fazer tudo igual e pode acontecer ou não acontecer o mesmo. Acho que, sendo que uma parte 
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importantíssima do projeto ainda não conseguimos realizar, do que foi feito até agora tem corrido 

muito bem. E foi interessante também o trabalho com o Técnico. Foi uma dinâmica muito gira. Acho 

que as pessoas do Bairro se sentiram importantes de serem visitados por alunos. Porque, para além 

do Técnico, tivemos também cá alunos que nos estiveram a ajudar com toda a imagem do Festival 

da Ponte, do Mestrado da FAL. De repente era normal ter cá estudantes a ver e a estudar e a 

população sentiu que era importante, que os outros lhes ligavam. 

Depois, nomeadamente do Técnico, foi muito importante o envolvimento, não só dos alunos, mas 

dos professores também, primeiro porque a professora Teresa Heitor, o professor Francisco e a 

professora Daniela tinham já alguma experiência de desenvolvimento de projetos deste estilo e, 

portanto, trouxeram para aqui essa experiência. Segundo, foi muito gira a dinamização do workshop, 

porque eram pessoas que a população não conhecia, portanto havia ali um misto entre o respeito e a 

curiosidade no momento da apresentação dos projetos, em que vários moradores foram e foi 

importante para eles perceberem que "a coisa estava a acontecer" e que portanto podiam acreditar e 

sentiram-se importantes e cuidados. Alguém estava com atenção a eles. Para nós, sendo que o 

nosso ADN é trabalhar em parceria, foi um gozo enorme ter esta parceria com o Técnico, numa área 

que não era óbvia à partida, a Arquitetura, que aqui fazia muito sentido. Foi muito importante. Depois, 

toda esta interdisciplinaridade, ajudou-nos a desenvolver competências que não tínhamos. 

 

Precisamente no que diz respeito à interdisciplinaridade, quem é que constituiu a equipa fixa 

do projeto? 

A minha formação é de história, embora tenha estado envolvido numa vertente muito mais social. Da 

equipa fixa está também uma arquiteta (Marta), que agora está de licença de parto e está de 

momento a ser substituída por uma designer. Temos também deste lado um gestor e um engenheiro 

químico na equipa do Km2. No BipZip tivemos ainda uma arquiteta a meio termo (Filipa). Tivemos 

também alguns voluntários, nomeadamente uma aluna arquiteta (eu) e voluntários da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas, outros de Comunicação Social e de Sociologia. 

O BipZip, a entidade promotora era o IPAV, mas depois tinha instituições parceiras: a Fundação 

Calouste Gulbenkian, que não tinha nenhum representante no terreno a tempo inteiro; a SAPANA, 

que a tempo inteiro também não tinha ninguém, mas colaborávamos mais com a Andreia; o 

Movimento Defesa da Vida, que foi um parceiro de apoio institucional; a Associação Passassabi; 

duas moradoras informais, a Zuleika e a Dona Manuela, que não têm estado ultimamente. 

No início estava também o atelier Polígono, que esteve na conceção do projeto, mas depois houve 

alguns problemas de comunicação e eles afastaram-se e, como estávamos à espera que o Polígono 

desse resposta a algumas problemáticas de arquitetura, tivemos então de chamar a arquiteta a meio 

tempo, que teve connosco quatro meses. 

 

 

 

 

 


