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II. Resumo 
 
 

Esta dissertação desenvolve uma reflexão crítica sobre as 7 edições que decorreram entre 

2011 e 2017 do Programa BIP/ZIP (Bairros de Intervenção Prioritária / Zonas de Intervenção 

Prioritária) de iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. Pretendeu-se sistematizar os resultados do 

programa quanto à distribuição espacial dos projetos submetidos e aceites e, especificamente, na 

temática da reabilitação e requalificação de espaços (RRE). Através da análise documental dos 

dados obtidos este estudo reflete: sobre a relevância dos processos de participação ativa na gestão 

da cidade; descreve o programa; sistematiza os projetos a concurso, e em particular na temática em 

estudo. Quanto aos resultados verifica-se que: o número total de candidaturas aprovadas em todas 

as temáticas é menor do que as candidaturas submetidas; os valores a financiamento das 

candidaturas aprovadas são superiores ao valor inicialmente estipulado; o mérito da candidatura, está 

condicionado à liderança da participação das entidades, sendo determinante para a aprovação; os 

projetos RRE têm vindo a diminuir ao longo das sete edições; a omissão de fichas de diagnóstico é 

uma fragilidade; a ausência de relatórios de avaliação capazes de constatar o “impacto” dos projetos 

nos destinatários e na comunidade é uma forte limitação. Sugerem-se nesta dissertação medidas 

corretivas quanto: ao diagnóstico da dimensão urbanística; à divulgação do programa junto das 

comunidades; à inclusão de ateliers de arquitetura assim como de profissionais de reabilitação 

urbana para parcerias. Por fim, os critérios de classificação dos projetos RRE carecem, dada à sua 

tecnicidade, de critérios de avaliação específicos da área de arquitetura. 
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III. Abstract 
 

 

This dissertation develops a critical reflection on the 7 editions that took place between 2011 

and 2017 of the BIP / ZIP (Priority Intervention Districts / Priority Intervention Zones) initiative of the 

Lisbon City Council. The aim was to systematize the results of the program regarding the spatial 

distribution of the submitted and accepted projects and, specifically, in the theme of the rehabilitation 

and requalification of spaces (RRE). Through documentary analysis of the data obtained, this study 

reflects: on the relevance of active participation processes in city management; describes the 

program; systematizes the applied projects, and in particular in the subject under study. The results 

show that: total number of applications approved in all subjects is lower than the submitted 

applications; amounts to be paid for the approved applications are higher than the amount initially 

stipulated; merit of the candidacy, is conditioned to the leadership and participation of the entities, 

being decisive for the approval; RRE projects have been decreasing over the seven editions; the 

omission of diagnostic reports is a fragility; the absence of evaluation reports capable of verifying the 

"impact" of the projects on the recipients and in the community is a strong limitation. We suggest in 

this dissertation corrective measures regarding: the diagnosis of the urban dimension; dissemination 

of the program to communities; the inclusion of architectural studios as well as urban rehabilitation 

professionals for partnerships. Finally, the classification of RRE projects lack, given their technicality, 

specific architectural criteria. 
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00. Introdução 

 
“A arquitectura é a mais social das artes. Por isso pode 
afirmar-se que a arquitetura tem muito que ver com o diálogo 
com a sociedade, a relação com o contexto, a dimensão física 
e simbólica da cidade.”  

Ana Tostões (2008) 
 
 

A presente dissertação subordinada ao título “Contributo para a avaliação de iniciativas 

sócio urbanas inovadoras: O Programa BIP/ZIP – Reabilitação e Requalificação de Espaços”, 

realizada no âmbito da unidade curricular Dissertação em Arquitectura do Mestrado Integrado em 

Arquitectura do Instituto Superior Técnico, tem por finalidade uma reflexão crítica sobre a análise 

das sete edições (2011 a 2017) do programa BIP/ZIP (Bairros de Intervenção Prioritária/Zonas de 

Intervenção Prioritária).  
 

O problema traduz-se sobretudo em perceber o peso da componente mais urbanística e da 

arquitectura no programa. A relevância deste prende-se com a actualidade do assunto sobre a 

“Intervenção Prioritária” nos bairros lisboetas sinalizados no âmbito do Programa BIP/ZIP da CML de 

2011 a 2017.  
 

A pertinência do estudo centra-se na temática da Reabilitação e Requalificação de Espaços 

(RRE), temática que à arquitectura diz necessariamente respeito.  
 

O problema para o qual se procura, com esta dissertação, dar resposta traduz-se em 

averiguar nas sete edições BIP/ZIP, especificamente na temática Reabilitação e Requalificação de 

Espaços (RRE), que “impactos 1 ” os projectos tiveram nos destinatários, sob as candidaturas 

submetidas e aprovadas. 
 

Colocam-se as seguinte hipóteses de estudo:  

• O Programa tem contribuído, nestes sete anos, com a sua finalidade para que a intervenção 
nos bairros ou zonas prioritárias em RRE seja efetiva face aos problemas diagnosticados 
pela comunidade; 

•  A participação ativa dos parceiros e promotores em matéria de RRE carece de 
procedimentos técnicos específicos da arquitetura. 
 

Estamos de acordo com Prince-Ramus (2005) quando afirma que “Architecture is by 

definition a very collaborative process.”. O programa BIP/ZIP tem como missão dinamizar parcerias 

e pequenas intervenções locais de melhoria dos habitats abrangidos através de apoios a projetos 

propostos por entidades parceiras e promotoras (CML, 2010). 

No domínio da arquitetura e do urbanismo a requalificação2 urbana é um tema atual ligado 

ao processo de reutilização de edifícios e espaços urbanos consolidados a partir de processos de 

reabilitação3.  

                                                
1 Por impactos entende-se repercussões, influências, consequências, efeitos, resultados 
2 “...operação de renovação, reestruturação ou reabilitação urbana, em que a valorização do desempenho 
funcional do tecido urbano constituem objetivos primordiais da intervenção. ... A valorização ambiental e a 
melhoria da qualidade do espaço urbano são normalmente abordadas numa dupla perspetiva: de resolução de 



2 

Os territórios BIP/ZIP foram o resultado de uma proposta de um projeto de intervenção 

urbana em áreas fragilizadas visando a sua recuperação e integração, e encontra-se inscrito no 

Programa Local de Habitação (PLH). 
 

A persistência de um conjunto de problemas sociais e urbanísticos na cidade de Lisboa 

originou, em 2008, a definição de um conjunto de procedimentos camarários que aliassem o 

desenvolvimento local à participação da comunidade e a requalificação urbana à integração social, 

económica e ambiental (CML, 2010). 
 

A sua organização, modo de funcionamento e experiência observada nos últimos sete anos, 

(2011-2017) justifica o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado em arquitetura capaz de, 

esclarecer e contribuir sobre as vantagens e ajustamentos que o programa pode merecer, onde toda 

a análise irá privilegiar a temática ligada à reabilitação e requalificação dos espaços (RRE) como 

objeto de estudo privilegiado. A quantidade de candidaturas RRE (82) submetidas a financiamento, 

os critérios de seleção, os valores envolvidos, as estruturas de acompanhamento, os resultados 

obtidos, outputs, e os outcames, entre outras dimensões configuram um exercício de grande 

relevância para a compreensão das políticas sociais urbanas, deste caso de estudo.  
 

Junto à questão central que se coloca, desde logo, pretende-se analisar mais do que o 

procedimento associado ao Programa BIP/ZIP, se os critérios da selecção das candidaturas da 

temática RRE, são os necessários e suficientes para decidir sobre a aprovação ou exclusão da 

qualidade da candidatura a RRE; ou se deverão ter em conta outros critérios sobre a qualidade dos 

projetos, tais como a estética, o uso ou o desempenho funcional, e a estrutura do espaço 

construído, como assinala Reis e Lay (2006). Na mesma linha o arquiteto e urbanista dinamarquês 

Jan Gehl4 destaca a importância das cidades e dos espaços para as pessoas. Os princípios que o 

norteiam tornaram-no num dos profissionais mais reconhecidos na arquitetura, pela capacidade de 

transformar a vida por meio da qualificação dos espaços urbanos gerando impactos positivos nas 

pessoas e nas cidades.  
 

A procura pela vida que existe entre os edifícios levou o arquitecto e urbanista Jan Gehl a 

estudar a “(…) forma como os seres humanos usam as ruas, como caminham, olham, conhecem, 

interagem a chamada escala humana, onde as cidades são projetadas não para serem vistas do 

céu, com silhueta recortada no horizonte, mas vividas e admiradas a partir da rua, pensadas para a 

pessoa que caminha (…)”, (Gehl, 2017). O ponto de partida foi o que Gehl (2017) defendeu: 

“Primeiro a vida, depois espaços públicos, só então edifícios – o inverso nunca funciona” 5 (Gehl, 

2011). 

                                                                                                                                                 

problemas ambientais e funcionais….Através da criação de fatores que favoreçam a identidade, a 
habitabilidade, a atratividade e a competitividade das cidades ou áreas urbanas específicas” (DGOTDU, 2008, 
p. 67). 
3 “Forma de intervenção sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é 
mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou 
beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de 
utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição 
dos edifícios” (DGOTDU, 2008, p.60). 
4,5 Entrevista ao DutchDesign, 2011.  
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Ao analisar as sete edições do programa BIPZIP parece patente um eventual desequilíbrio, 

entre as candidaturas aprovadas e as submentidas, que importa analisar (Figura 1). Um terço das 

candidaturas “vêem” aprovadas os seus projectos. Dois terços das candidaturas não. A ausência de 

uma visão holística e em rede sobre o impacto no desenvolvimento local da cidade, tem 

provavelmente limitado a gestão da iniciativa sócio urbana.  

 

 
Figura 1 – Parte do Hitórico do Programa BIP/ZIP – CML (2011 a 2017).  
Fonte: Autor. Dados: BIP/ZIP de Lisboa –CML 

 

Conhecem-se as regras, desde 2011, designadamente o procedimento da avaliação e os 

critérios de decisão do concurso mas desconhece-se a análise integrada, transversal e comparativa 

dos últimos sete anos e respectivo impacto na comunidade que a todos diz respeito.  

0.1. Motivação 

O planeamento urbano e o urbanismo é um assunto cada vez mais debatido e analisado 

devido ao crescimento das cidades. É uma matéria essencial para entender a arquitetura, uma vez 

que não é possível entender um objeto individual sem se compreender como este se insere no seu 

todo, a cidade. É necessário transformar, reabilitar e criar os espaços, para que o cidadão consiga 

experienciar a cidade e vivê-la em todo o seu esplendor, da forma mais eficaz, que pressupõe a sua 

integração com o meio e a ecologia envolvente. 
 

A motivação para esta dissertação partiu do interesse em aprofundar os conhecimentos 

sobre a temática da RRE, completando as aprendizagens adquiridas ao longo do percurso 

académico, e contribuindo para a investigação das intervenções que visam tornar as cidades mais 

justas, sustentáveis, agradáveis e eficientes para todos os utilizadores. 
 

A criação de soluções que, eventualmente, suavizem ou eliminem o contraste entre zonas 

mais desvalorizadas e degradadas e outras zonas consideradas nobres, intervindo na sua 

interligação, permite gerar a coesão social na malha urbana, gerando um sistema aberto e não a 

segregação de pequenos territórios dentro da mesma. 
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0.2. Objetivo Principal 

A presente dissertação aborda o Programa Bairros de Intervenção Prioritária e Zonas de 

Intervenção Prioritária (BIP/ZIP) de iniciativa municipal, na cidade de Lisboa. Pretende-se, em 

termos globais, realizar uma reflexão crítica sobre a análise das sete edições (2011 a 2017) do 

programa BIP/ZIP, sistematizar e interpretar os resultados do funcionamento deste Programa em 

particular no que respeita à distribuição espacial dos projetos e à sua tipologia, e mais 

especificamente no que respeita à reabilitação e requalificação de espaços urbanos. Dessa análise 

espera-se que resultem considerações sobre o papel da arquitectura e urbanismo no espaço 

público, neste processo de cidadania activa, no período que decorreu entre 2011 a 2017 em bairros 

ou zonas da cidade de Lisboa sinalizados como prioritários. 

0.3. Objetivos Secundários 

Para ser possível esta interpretação de resultados, compreender o papel dos projetos de 

reabilitação e requalificação de espaços no Programa BIP/ZIP e o da participação pública no 

mesmo, estabeleceram-se os seguintes objetivos secundários: 

i) Refletir sobre a relevância dos processos de participação ativa na gestão da cidade; 
ii) Descrever o Programa BIP/ZIP enquanto exemplo ilustrativo de cidadania ativa; 
iii) Sistematizar os projetos candidatados e aprovados em geral e em particular (na 

temática RRE), interpretando os seus resultados; 
iv) Propor um conjunto de recomendações e contributos visando a otimização do 

Programa na temática RRE. 

0.4. Metodologia  

 A metodologia em que se apoia a dissertação pressupõe uma abordagem documental e 

empírica. 

Foi necessária a pesquisa de informação bibliográfica sobre o tema, análise documental 

sobre o objeto de estudo da dissertação para compreender o “estado da arte” em que se insere o 

Programa BIP/ ZIP e os procedimentos e resultados subjacentes às edições dos anos 2011 a 2017. 

Desta forma, procedeu-se à recolha de informação, a qual foi posteriormente analisada, comparada 

e relacionada por ensaios sistemáticos a um nível marco, e a um nível micro no caso do estudo 

RRE/BIPZIP.  

O plano da pesquisa presume um estudo exploratório, descritivo, transversal, num período 

temporal de sete anos, correspondente às sete edições do programa BIPZIP. 

A investigação prática traduziu-se no estudo da temática RRE do programa BIPZIP, 

seleccionado com fundamento na análise documental e nos objectivos traçados. O referido estudo 

assenta na análise e comparação do total das candidaturas das edições decorridas no período 2011 

(a primeira edição) até ao ano 2017 (penúltima edição).  

Os dados são os disponibilizados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). Procurou-se 

complementar esta fonte com outras, designadamente com questionários (apêndice 4) aos parceiros 
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Capítulo 4 - Conclusões e recomendações futuras 

Programa BIP/ZIP Avaliação Recomendações

Capítulo 3 - Contributo para avaliação da temática RRE

Temática RRE Análise à temática Análise dos stakeholders Contributos 

Capítulo 2 - Análise do Programa BIPZIP

Programa BIP/ZIP Características Ensaios Análise Global 

Capítulo 1 - Políticas Públicas - Reabilitação e Requalificação Urbana

Enquadramento Instrumentos Programas emblemáticos Avaliação da participação 
pública 

Capítulo 0 - Introdução

Motivação Problema Objetivos Metodologia Estrutura 

que se candidataram à temática RRE no âmbito do Programa BIP/ZIP nos anos em apreço. 

Todavia, as respostas ao processo de inquirição não foram suficientes e adequadas para que se 

pudessem considerar utéis. Realizou-se uma visita de campo para conhecer in loco os BIP/ZIP que 

tiveram maior e menor número de projetos RRE aprovados nos sete anos da pesquisa, realizando 

um registo fotográfico6. 

0.5. Estrututa da Dissertação 

A estrutura da dissertação, assenta em cinco capítulos, como se verifica na figura 2.  

 

Figura 2 – Estrutura da Dissertação 

 

A Introdução consiste num enquadramento sobre o conteúdo da dissertação. Apresenta a 

motivação e pertinência do estudo, o contexto do problema, os objetivos gerais e específicos, define 

sumariamente conceitos chave e menciona a metodologia aplicada, as análises utilizadas 

terminando com a estrutura da dissertação.  

O capítulo 1 e respetivas subalíneas coloca-nos a temática da reabilitação e requalificação 

urbana em termos de políticas públicas em Portugal. Retrata o enquadramento estratégico e 

regulamentar das políticas de reabilitação dos edifícios e das áreas urbanas, bem como os 

instrumentos de suporte e de financiamento das políticas de coesão. E termina com a descrição dos 

programas mais emblemáticos em Portugal neste domínio e uma aproximação às estratégias de 

avaliação da participação pública. 

O capítulo 2 faz menção à descrição, características, requisitos, metodologia e critérios de 

avaliação das candidaturas submetidas do programa BIP/ZIP. Continua com o ensaio de 

                                                
6 Por uma questão de limite e páginas, optou-se por apresentar fotografias de alguns BIP/ZIP extremados do 
ponto de vista do financiamento recebido. 
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sistematização dos resultados entre 2011 e 2017 e uma primeira análise global de acordo com os 

objetivos traçados.  

O capítulo 3 sistematiza os contributos das análises quantitativas anteriores para a 

avaliação da temática RRE e analiza o tipo e quantidade de entidades promotoras e parceiras que 

submeteram as suas candidaturas com a temática em estudo.  

O capítulo 4 elenca as conclusões e desenha orientações e recomendações futuras sobre 

esta temática.  

A dissertação termina com a listagem das referências bibliográficas citadas e o conjunto de 

anexos e apêndices produzidos.  
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Enquadramento estratégico das políticas de reabilitação 

A Constituição da República Portuguesa (CRP) prevê no seu artigo 65º.7 em matéria de 

habitação e urbanismo determinados direitos (a uma habitação de dimensão adequada para si e 

para a sua família, com condições de higiene e conforto, que preserve a privacidade daqueles que lá 

vivem) e deveres do Estado. É dever fundamental do Estado “… assegurar e incentivar a 

participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas…” (artigo- 9º da CRP). Ainda, 

nesta lei fundamental, sobre o ambiente e a qualidade de vida, no seu artigo 66º refere que “ 

…Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever 

de o defender” (n.º 1 do artigo 66º da CRP). Desde este subcapítulo e até ao 1.5, a referência 

bibliográfica que sustenta estes conceitos foi Mateus e Associados, 2016. 
 

Durante todo o séc. XX, “tanto as políticas públicas como a actuação dos privados em 

Portugal orientaram-se essencialmente para a expansão urbana e a construção de edifícios em 

detrimento da reabilitação. Paralelamente, havia uma separação entre as competências e os 

instrumentos de apoio à reabilitação de áreas urbanas e à reabilitação habitacional” (pág. 17). 

Simultaneamente, havia uma desagregação entre as competências e os instrumentos de 

apoio à reabilitação de áreas urbanas e à reabilitação habitacional. “(...) a reabilitação urbana era 

encarada essencialmente como uma intervenção física, no âmbito da política de ordenamento do 

território, sendo a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(DGOTDU), até 2007, a entidade com competências nesse âmbito e que geria o único programa de 

apoio nacional neste domínio, o Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD), 

em vigor desde 1987.” (pág. 17). 
 

O Instituto Nacional de Habitação (INH), era, em 1991 após a última revisão à lei, a entidade 

responsável pelos programas de apoio à reabilitação urbana do edificado. O XVII Governo 

Constitucional (2005-2009), estreia um conjunto de reformas, no contexto dos programas supra 

indicados, de impacto nas políticas de reabilitação urbana e de edificado: “(...) em 2007, o INH dá 

lugar ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), como reflexo desta transformação, 

                                                
7 Artigo 65.º da CRP. (Habitação e urbanismo) 
	

“… Como todos sabem, infraestrutura não é apenas uma questão de 
estradas, escolas e redes de energia. É também uma questão de fortalecer 
a governança democrática e o papel do Estado. Sem responsabilidade, não 

só do governo para com seu povo, mas das pessoas umas com as outras, 
não há esperança de um Estado democrático viável…!” 

 
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon,  

Observações ao Conselho de Segurança sobre Timor Leste 
19 de fevereiro de 2009 
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esta entidade passa a incluir nas suas competências as políticas de habitação e de reabilitação 

urbana, dando uma maior visibilidade, peso e capacidade de integração a estas políticas.” (pág. 17). 
 

Em 2008, a Proposta de Plano Estratégico de Habitação 2008-2013, é apresentada pelo 

IHRU (2008). As propostas transmitidas neste documento pretendem claramente “consubstanciar 

uma mudança de paradigma de pensamento e acção que corresponde a uma tentativa de inflexão 

de algumas das medidas de política de habitação existentes, além da incorporação de novos 

instrumentos”8 (pág.17). 
 

Segundo Mateus e Associados (2016), as novas propostas apostavam mais na conservação 

e reabilitação do edificado, em oposição ao foco na construção nova, “para uma abordagem 

integrada das políticas de desenvolvimento urbano, que privilegia os objectivos face aos meios e 

para um modelo em que o primado da intervenção pública é mitigado por uma maior 

responsabilização dos diferentes atores e favorece as parcerias público-privadas.” (pág. 18). 

1.2. Enquadramento regulamentar da reabilitação das áreas urbanas 

Em 2008, não existiam Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) especialmente criados para 

a reabilitação de espaços urbanos. Desta forma, um munícipio quando considerava que era 

importante a expansão urbana do seu território, baseava-se nos Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, que eram concebidos especialmente tendo foco na expansão urbana.  
 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território previstos incluíam apenas disposições 

referentes à circunscrição dos núcleos históricos e à criação de um inventário do património 

existente, sem incorporar preocupações e ferramentas ajustados ao ordenamento e gestão destes 

espaços.  
 

O contexto regulamentar existente, referente à escala urbana, resumia-se ao Regime 

Jurídico Excepcional da Reabilitação Urbana (RJERU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 104/2004, de 

7 de maio. Este decreto tinha como propósito dar soluções ao problema da deterioração dos 

edifícios, em especial nas zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão 

urbanística. 
 

Em 2009, foi aprovado um pacote legislativo, no qual foi inserido o novo Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), em substituição do RJERU. Este novo Regime estava envolvido na 

“reorientação das políticas públicas de habitação e cidades para o apoio à regeneração urbana”. 

 

O RJRU, tem uma ideia de reabilitação urbana mais vasta que o diploma legal antecedente, 

concedendo “especial relevo não apenas à vertente imobiliária ou patrimonial da reabilitação, mas à 

integração e coordenação da intervenção, salientando-se a necessidade de atingir soluções 

                                                
8 VV.AA. - Contributos Para o Plano Estratégico de Habitação 2008-2013: Relatório 3, Pág.9. Disponível em: 
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/estudos/plano_estrategico/documentos_plano_estrategico_habitacao.ht
ml  
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coerentes entre os aspectos funcionais, económicos, sociais, culturais e ambientais das áreas a 

reabilitar”. 
 

A organização do RJRU centra-se em volta de dois conceitos fundamentais:  

a. “Área de Reabilitação Urbana (ARU) - cuja delimitação pelo município tem 
como efeito determinar a parcela territorial que justifica uma intervenção 
integrada, e nas quais se intensificam os apoios fiscais e financeiros; a 
delimitação das ARU tem um papel central no processo, já que além da 
delimitação física implica o enquadramento das opções de desenvolvimento 
da área, ou seja, da estratégia e objetivos da intervenção.  

b. Operação de Reabilitação Urbana (ORU) - corresponde à estruturação 
concreta das intervenções a efectuar no interior da respetiva ARU e pode 
ser simples ou sistemática“. 
 

A Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, veio reformular o RJRU, “volta um pouco atrás, no 

sentido de recentrar as preocupações mais na reabilitação do edificado do que em estratégias 

integradas de regeneração urbana e integra-se num conjunto de alterações legislativas relativas à 

reabilitação do edificado. Cria um procedimento simplificado de controlo prévio de operações 

urbanísticas com objetivos de agilização das intervenções, e inclui um conjunto de disposições 

relativas à reabilitação de edifícios ou frações, ainda que localizados fora de ARU, cuja construção 

tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e nos quais se justifique uma intervenção de 

reabilitação”. 

1.3. Enquadramento regulamentar da reabilitação de edifícios  

De acordo com Mateus e Associados (2016) em Portugal, a legislação referente à edificação 

caracteriza-se por ser “um conjunto de normas técnicas e regulamentares avulsas, sem organização 

específica”. 
 

Entre 1986, à data de adesão à Comunidade Económica Europeia e 2006, houve um 

aumento de 5 vezes mais de diplomas legais (de 243 para 1306). Este processo teve como 

desfecho, por um lado, um aprimoramento e atualização da regulamentação, havendo melhores 

garantias da qualidade construtiva e, por outro lado, numa grande segmentação e disseminação da 

regulamentação, de perceção e responsabilidade sectorial e sem preocupação de coordenação, 

articulação e consolidação. 
 

Em suma, estamos de acordo com Mateus e Associados (2016) quando indica que a 

legislação aplicada à edificação estava pensada genericamente dando ênfase ao novo edificado e 

não à reabilitação daquele já construído, não continha, desta forma, diretrizes técnicas para aplicar 

nessas obras. 
 

Ainda referente ao pouco ênfase da legislação referente à reabilitação, concordamos com 

Mateus e Associados (2016) quando afirma que “esta “desadequação” implicava que, em muitos 

casos, tanto do ponto de vista técnico como económico não compensasse a aplicação das 

disposições existentes concebidas para a construção nova no âmbito da realização de obras de 

reabilitação, porque, dadas as características do edifício antigo e/ou as condicionantes de 
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localização, as alterações que seria necessário implementar não eram tecnicamente viáveis, 

impediriam a implementação de um programa funcional adequado ou tornavam economicamente 

insustentável a reabilitação.”. 
 

Entre 2012 e 2014, o Governo Português, iniciou uma revisão regulamentar, a fim, de 

encontrar soluções à “desadequação” do enquadramento legal no que diz respeito às intervenções 

no edificado existente. Desta forma, pelo Despacho n.º 14574/2012, de 5 de novembro, foi 

concebida uma comissão redatora que estabelecesse as “Exigências Técnicas Mínimas para a 

Reabilitação de Edifícios Antigos”. 
 

Estamos de acordo com Mateus e Associados (2016), quando afirma que “a abordagem 

adotada não seguiu a via de tentar adequar o enquadramento legal existente às especificidades da 

reabilitação ou de criar um enquadramento regulamentar específico, mas antes a criação de 

medidas excecionais e temporárias (em vigor por sete anos) que dispensassem as obras de 

reabilitação em edifícios predominantemente habitacionais da sujeição a determinadas normas 

técnicas aplicáveis à construção, abrangendo os seguintes domínios regulamentares: Regulamento 

geral das edificações urbanas; Regime legal das acessibilidades; Requisitos acústicos; Requisitos 

de eficiência energética e qualidade térmica; Instalações de gás; e Infraestruturas de 

telecomunicações. Esta abordagem foi alvo de uma grande controvérsia, mas acabou por configurar 

o Regime Excecional de Reabilitação Urbana (RERU), aprovado em 2014 e que se mantem 

atualmente em vigor” . 

1.4. Instrumentos de suporte às políticas de reabilitação 

Nas últimas décadas a vasta generalidade dos apoios financeiros em Portugal, tal como 

todo o enquadramento legal e regulamentar, não davam primazia a reabilitação, mas antes a 

construção nova mediante o apoio à compra de habitação própria. Em 2007, o único programa de 

financiamento nacional que existia para áreas urbanas, o PRAUD, foi terminado, após anos de 

redução de financiamento. 
 

No que diz respeito aos programas de apoio à reabilitação de edifícios a sua verba foi 

sempre bastante limitada. Em 2008, mantinham-se ainda em vigor quatro programas (RECRIA, 

19883, Regime Especial de Comparticipação de Imóveis Arrendados; REHABITA, 19964, Regime de 

Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas; RECRIPH, 19965, Regime Especial 

de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de 

Propriedade Horizontal; SOLARH, 19996, Sistema de Solidariedade de Apoio à Recuperação de 

Habitação Própria Permanente) “mais vocacionados para a reabilitação de habitação, mas também 

estes estavam em fase progressiva retração, tendo as últimas candidaturas sido aprovadas em 

2012”. 

O Reabilitar para Arrendar, destinado a Municípios, Empresas Municipais e SRU, foi criada 

como a nova ferramenta de auxílio à reabilitação de edifícios. Ainda atual, este programa, apoia os 

seguintes tipos de intervenções: 
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“i) Reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e 
cujos fogos se destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda 
condicionada;  
ii) Reabilitação ou criação de espaços do domínio municipal para uso público desde que 
ocorram no âmbito de uma ORU sistemática;  
iii) Reabilitação ou reconstrução de edifícios que se destinem a equipamentos de uso 
público, incluindo residências para estudantes;  
iv) Construção de edifícios cujo uso seja maioritariamente habitacional e cujos fogos se 
destinem a arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda condicionada, desde 
que se tratem de intervenções relevantes de preenchimento do tecido urbano antigo”. 
 
 

Apesar de integrarem também uma componente de reabilitação, existem programas 

direccionados para a construção nova de habitação social: o PROHABITA, e o PER, Programa 

Especial de Realojamento, e Programa Especial de Realojamento - famílias.  

1.5. Instrumentos de financiamento no âmbito da política de coesão 

No período, de 2007-2013 os fundos estruturais permitiam a regeneração e reabilitação 

urbanas e constituíram áreas de intervenção fundamentais das políticas públicas com a finalidade 

de superar as debilidades do sistema urbano nacional e transformar as cidades portuguesas em 

territórios de inovação e competitividade, de cidadania e coesão social, de qualidade de ambiente e 

de vida e em territórios bem planeados e governados. 
 

Em 2011 foi homologado o Regulamento Específico “Reabilitação Urbana, 2011” através do 

qual foram anulados os dois diplomas legais anteriormente em vigor – PRU e RUCI – permutando a 

lógica de um Programa de Ação pelo tratamento das operações numa perspectiva individual. 
 

A nova regulamentação, homolgada em 2011, definia como elegíveis intervenções situadas 

em “Áreas de Reabilitação Urbana, Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão Urbanística, 

Zonas de Intervenção das Sociedades de Reabilitação Urbana ou de Outras Entidades Gestoras, 

bem como as operações enquadradas nos Programas de acção aprovados no âmbito das PRU e 

RUCI e, a título excepcional, as operações realizadas em aglomerados urbanos localizados em 

territórios de baixa densidade, desde que as operações estivessem inseridas numa estratégia 

integrada de desenvolvimento sustentável de valorização de equipamentos públicos, definida pelo 

Município”. 

“Passaram a ser elegíveis as seguintes tipologias de operações:  

Qualificação do espaço público e do ambiente urbano; 
 Equipamentos públicos de apoio e promoção do desenvolvimento económico;  
 Equipamentos públicos de apoio ao desenvolvimento social e de promoção da inclusão 

social;  
 Equipamentos públicos de promoção e dinamização do desenvolvimento cultural;  
 Ações de reabilitação para melhoria qualificada das acessibilidades físicas e dos serviços, 

de acordo com os diagnósticos das condições de acessibilidade em meio urbano aprovados 
no Programa Operacional Potencial Humano;  

 Equipamentos de disseminação da utilização de tecnologias da informação e comunicação 
respeitantes à criação de redes de comunicação de banda larga, incluindo as redes sem 
fios;  
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 Operações admitidas nos Programas de Ação aprovados no âmbito das PRU ou nos 
Programas Estratégicos aprovados no âmbito das RUCI; Estudos e trabalhos de conceção 
das Operações de Reabilitação Urbana, simples ou sistemáticas, a desenvolver nos termos 
do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro;  

 Ações inovadoras de gestão do espaço público e do edificado”. 

1.6. Participação Local  

“O processo participativo é muito importante para ajuste das 
propostas. Esse diálogo, este mais rigoroso conhecimento dos 
problemas arquitetónicos tem, evidentemente, uma função didática e 
de atividade cívica indubitavelmente vantajosa. (…) Portanto, 
enquanto instrumento para o projeto, a participação dos futuros 
usuários parece-me insubstituível.”  

 
Álvaro Siza, in Juan Antonio Zapatel,  

Projetos urbanos: a experiência do SAAL em Portugal, 1995 
 

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, participação
9  tem origem do latim 

participatiōne, e significa: “i) ato ou efeito de participar; ii) envolvimento em determinada actividade; 

iii) aviso; comunicação; iv) parte.” Não deixa de ser interessante como nos sinónimos de 

participação surge também “envolvimento”, porque na realidade a participação pode ser passiva ou 

ativa, sendo que esta última deveria ser considerada “envolvimento”. 
 

Para as democracias ocidentais, a participação pública tornou-se parte essencial na matéria 

de planeamento urbano (Friedmann, 1992; Healey, 1992).  
 

Entende-se por participação os "mecanismos intencionalmente instituídos pelo governo para 

envolver o público leigo, ou os seus representantes, na tomada de decisão administrativa" (Beierle, 

1998) . Nestes mecanismos estão incluídas reuniões, audiências públicas, para que haja 

deliberação, seja criado consenso e esforços administrativos de colaboração, excluindo as políticas 

de influência e os métodos extralegais, como é o caso das votações e greves, respectivamente 

(Beierle, 1998). 
 

Na década de sessenta do século passado, o tema participação e arquitetura surge assente 

nos princípios políticos e sociais da altura. As pessoas passam a ter um papel ativo na tomada de 

decisões do local onde habitam (Bandeirinha, 2007). A abordagem que, durante alguns anos deteve 

impacto sobre a sociedade, surge nas primeiras décadas do século XXI, nacional e 

internacionalmente, como um dos caminhos para a inclusão e a integração nas cidades (Sanoff, 

2000) e (Rosa e Weiland, 2013). Os utilizadores, mais do que um espaço projetado para eles, 

necessitam de um espaço pensado por eles.  
 

                                                
9 Participação in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2016. 
[consult. 2016-09-03 00:24:23].  
Disponível em: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/participação 
Não deixa de ser interessante como nos sinónimos de participação surge também “envolvimento”, porque na 
realidade a participação pode ser passiva ou ativa, sendo que esta última deveria ser considerada 
“envolvimento”. 
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Kass et al. (2001) referem que o sucesso do processo participativo depende do 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

“i. Elevado nível de cumplicidade entre as partes envolvidas; 
ii. Uma cultura organizacional que valorize o diálogo; 
iii. Existência de recursos financeiros disponíveis e pessoal qualificado; 
iv. Ideia clara da informação que se pretende obter através da participação (diálogo); 
v. Meios que demonstrem a influência do processo participativo na tomada de decisão; e 
vi. método consistente para avaliar o impacte e a qualidade.” 
 
Com todas estas exigências percebe-se que o processo não é tão simples de executar 

como de anunciar. As limitações são muitas e, por isso, há que ter um trabalho prévio cuidadoso de 

preparação do processo. 
 

Segundo Hamdi (2004:109) “O projeto participativo (e o planeamento) são a chave para 

assim se obter equidade e eficiência ao formular planos e na governança urbana”. A participação 

passa a ser vista como uma mudança na criação e gestão do ambiente urbano. Objetiva-se uma 

transformação através de uma sociedade voluntária onde os cidadãos podem trabalhar como 

parceiros (Sanoff, 2008). Esta mudança reflete-se, também, na transição de uma escala do grande 

planeamento para as micro práticas sociais e apropriações coletivas, chamando a atenção para as 

iniciativas abertas e táticas na configuração da paisagem urbana (Rosa, 2011). 
 

Ao contrário das relações top-down, a participação pública visa aumentar a influência 

popular sobre as políticas governamentais (McLaverty, 2002). Na tomada de decisão, a participação 

é importante por diversas razões, podendo ser alcançados diversos objetivos (Laurian & Shaw, 

2009).  
 

Vasconcelos e Lima (2006), propõem para o processo de decisão participativo pelo menos 

cinco fases, aquém da avaliação (fig. 3): 

“1ª- Fase inicial de informação/divulgação: que visa esclarecer as diferentes partes 
(stakeholders)10 sobre o que se pretende implementar; 
2ª- Fase pré-intermédia: para obter o feedback, ou seja, aferir o modo como a informação foi 
digerida pelas partes (stakeholders); 
3ª- Fase intermédia: de consulta visando obter informação dos stakeholders que permite 
definir os cenários possíveis; 
4ª- Fase pós-intermédia: de debate destinada a apresentar e discutir, com os stakeholders, 
os diferentes cenários possíveis; e 
5ª- Fase final: de apresentação da solução adoptada aos stakeholders.” (Vasconcelos e 
Lima, 2006, pág.74). 
 
 
 
 
 

                                                

10	Stakeholders – Partes interessadas e/ou afectadas	
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Figura 3 – Fases do processo participativo   
 

Estes autores defendem o que outros vêem como tempo “perdido”, na verdade uma etapa 

essencial em todo o processo do projeto, desde a sua conceção até à execução e finalização. Esta 

fase de participação dos interessados reduz substancialmente o total de tempo necessário de 

concretização física do projeto, uma vez que pode evitar conflitos, episódios e manifestações que 

possam causar percalços para o avanço contínuo e ininterrupto dos trabalhos.  
 

Na investigação Políticas públicas, descentralização e participação popular, tema abordado 

por Freitas (2015), é analisado o processo de descentralização político-administrativo das políticas 

públicas e o seu resultado quando este é posto em prática - a participação pública. Isto é, quando é 

descentralizado o poder das políticas-públicas e dada essa “liberdade” aos cidadãos, estes 

participam na tomada de decisão de aspectos relacionados com a sua vivência nos locais ou vivem, 

observando o processo, a realização e os seus resultados da sua participação. 
 

Freitas (2015), assume como indispensável para o desenvolvimento colectivo de uma 

sociedade, que o processo de participação abranja o máximo possível de cidadãos. Sendo que, 

quando a parcela da população é considerável esta pode influenciar o processo de decisão das 

ações do Estado, aliando à existência de “canais de participação democrática pode facilitar a 

inserção popular na vida política”.  
 

Apresenta-se o debate sobre participação na atualidade, onde é exposto que, mesmo 

existindo oscilações entre a cooptação e a desconfiança das instituições, a população assumindo 

um certo grau de organização, aprende com a sua história (Freitas, 2015). Conclui, aconselhando, 

que quando se ambiciona uma participação além dos espaços formais e se deseja verem-se 
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concretizadas ações que alterem o estado atual da sociedade da qual fazem parte, não podem abrir 

mão, “do aspecto global da luta” (Freitas, 2015). 
 

Outros autores como Irvin e Stansbury (2004), apresentam-nos uma perspectiva diferente 

do tema da participação pública, através das vantagens e desvantagens da relação cidadãos-

governo. Esta análise é feita através do que se pode alcançar ou poderá acontecer a cada grupo – 

cidadãos e governo- no processo de decisão e seus respectivos resultados.  
 

As vantagens que os cidadãos podem adquirir durante o processo de decisão, podem ser: 

“- Educação (aprender com e informar os representantes do governo);  
- Persuadir e informar o governo;  
- Ganho de habilidades em cidadania ativista. Já para o governo as vantagens no mesmo 

processo, podem ser: Educação (aprender com e informar os cidadãos);  
- Persuadir cidadãos;  
- Construir confiança e aliviar a ansiedade ou hostilidade;  
- Ganhar legitimidade nas decisões. Sendo que os resultados que os cidadãos podem obter 

são: Quebrar o impasse, alcançando objectivos;  
- Ganhar algum controlo sobre o processo político;  
- Melhores decisões e implementações políticas. Em contrapartida o governo pode ganhar: 

Quebra no impasse, alcançando resultados;  
- Evitar custos de litígio; Melhores decisões e implementações políticas.” (Irvin e Stansbury, 

2004, pág. 56-58). 
 

As desvantagens que podem ser vividas durante o processo de decisão por parte dos 

cidadãos participantes são: “o tempo consumido; a inutilidade, se as decisões não forem tomadas 

em consideração. Em paralelo o governo, durante o processo de decisão pode verificar: o tempo 

consumido; ser dispendioso; pode produzir efeitos negativos criando mais hostilidade contra o 

mesmo. Os resultados das desvantagens que os cidadãos podem prever são: a pior decisão 

política, se for fortemente influenciada pelos grupos de interesse opostos. Já o governo pode: 

Perder o controlo na tomada de decisões; a possibilidade de uma má decisão não poder ser 

ignorada politicamente; Menos orçamento para a implementação de projetos reais”. (Irvin e 

Stansbury, 2004, pág. 58-60). 
 

Laurian e Shawn (2009) defendem a necessidade de criação de instrumentos de avaliação 

dos processos participativos, para que investigadores e profissionais consigam determinar quais são 

os mecanismos participativos mais adaptados às diferentes circunstâncias ou conseguirem 

identificar as causas do sucesso ou fracasso dos mesmos.  
 

Na pesquisa supra referenciada, foram elaborados questionários e entrevistas para 

compreender qual será o melhor método de avaliação da participação pública. Concluem que os 

“participantes devem ser o centro de qualquer avaliação de participação. Não havendo processos 

participativos iguais, os critérios e métodos de avaliação devem ser desenvolvidos para cada 

processo com base nos seus objectivos. A avaliação dos processos e os seus resultados sejam 

explicitamente separados. Os processos devem ser avaliados com base na qualidade da 

participação, confiança e transparência. Os resultados podem ser avaliados sobre o impacto do 

processo sobre as decisões e sobre os resultados sociais. As ferramentas formais e informais de 

avaliação, como aplicação de questionários de perguntas de escolha múltipla e observações através 
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de focos grupos devem ser utilizadas. Os organizadores devem prestar atenção à cobertura que os 

media locais fazem para verificar se a informação é transmitida corretamente e com clareza”. 

(Laurian e Shawn, 2009, pág. 293–309) 
 

Importa ainda neste subcapítulo apresentar um estudo de caso11 ao qual fomos ao encontro 

durante a pesquisa da revisão bibliográfica, sobre a questão da participação das populações em 

projetos urbanísticos ou de planeamento urbano. Trata-se do planeamento urbano da cidade de 

Leipzig (Figura 4) e o seu projeto de como esta se encontraria, prospectivamente no ano de 2030 

(Garcia-Zamor, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 4 – Cidade 2030. Leipzig  Fonte: Leipzig – Ecomobility.org 
 

Depois da queda do Muro de Berlim (1989) a cidade de Leipzig (na antiga parte Este da 

Alemanha) estava perante um considerável desafio urbanístico. Segundas habitações, lotes 

abandonados e a população a diminuir eram alguns dos aspectos que levaram a cidade a 

transformar numa “cidade fantasma” (Garcia-Zamor, 2012). 
 

No início dos anos 2000, o governo Alemão financiou a investigação para o projeto: “Leipzig 

2030”, inserido no projeto nacional “Stadt 2030” (“Cidade 2030”) onde várias cidades teriam o seu 

projeto de acordo com o que era mais indispensável, com o objectivo de ser desenvolvido um 

planeamento urbano. Faziam parte integrante deste projeto vários profissionais: projetistas, 

arquitetos, sociólogos, antropólogos de vários países, como Alemanha, Grã-Bretanha e Estados 

Unidos da América (Garcia-Zamor, 2012). 
 

Os principais objetivos eram desenvolver um master plan que preserva-se as qualidades 

que a cidade oferecia, aumentando as oportunidades apresentadas com esta nova transformação, 

de forma a promover a qualidade de vida da cidade, criar ocasiões para se transformar e garantir 

que esta se torne atrativa, segura e interessante para os seus habitantes (Garcia-Zamor, 2012). 
 

Dois dos participantes do projecto tiveram em conta vários cenários prospetivos no 

planeamento de Leipzig até 2030, onde desenvolviam uma série de questões sobre o seu 

crescimento futuro e como este poderia ser afectado (Garcia-Zamor, 2012). 
 

Para além dos cenários económicos e urbanos da cidade, a equipa teve em atenção ao criar 

uma cidade que fosse family-friendly onde as famílias tivessem as vantagens de estar dentro da 

cidade com um ambiente e sensação de viver nos subúrbios (Garcia-Zamor, 2012). 
 

                                                
11 Jean-Claude Garcia-Zamor, 2012. Public participation in urban development: The case of Leipzig, Germany, 
Florida Inernational University, pp 75-83 
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Os responsáveis pela cidade decidiram concentrar-se num problema típico da atual 

Alemanha de Este: Urban depopulation (depopulação urbana), mas também na questão de como 

atrair pessoas mais jovens para o centro da cidade (Garcia-Zamor, 2012). 
 

A investigação levantou questões como: a) Como evitar uma cidade doughnut, vazia no 

centro e com demasiada população na periferia?; b) Como tornar a cidade mais atraente para os 

jovens e as famílias?. Leipzig tomou como experiência as cidades de Barcelona e Manchester, onde 

ambas estão familiarizadas com o problema da cidade doughnut. Caso não fosse feito nada em 

relação a esta depopulação as entidades oficiais de Leipzig previam que nas futuras décadas a 

perda de 20% da sua população (Garcia-Zamor, 2012). 
 

Para colmatar este problema as equipas de investigação que pertenciam ao projeto 

encorajavam as populações a participar nas ideias e soluções para a cidade. Os residentes eram 

bastante encorajados a estarem envolvidos nos planos da cidade, através de consultas ao público, 

debates públicos, e um site criado especialmente para este fim, foi bastante publicitado (Garcia-

Zamor, 2012). 
 

Para o fim do projeto, os habitantes de Leipzig tinham uma participação mais intrínseca 

devido à observação que as suas ideias e partilhas tinham sido ouvidas (Garcia-Zamor, 2012). 
 

Com o passar dos anos, a enfâse na participação dos cidadãos nas tomadas de decisão 

vem trazer várias visões, não só a nível arquitectónico e de planeamento. Para alguns autores como 

Krumholz e Clavel (1994), a participação dos cidadãos no encontro de soluções para a sua 

comunidade, para a sua zona residencial, traz igualdade social. Além do desenvolvimento urbano, o 

design arquitectónico ou a provisão de habitações para famílias com necessidades básicas ou 

desalojadas, trará uma distribuição de capital humano nas áreas da saúde, educação e produção. 

Ou seja, as políticas que tragam participação pública e igualdade social são bons instrumentos para 

a diminuição da pobreza e crescimento das comunidades e, num sentido mais lato das cidades, por 

estas serem parte integrante delas (Garcia-Zamor, 2012). 

 
 

1.7.Governação Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, o conceito de governança começou a utilizar-se nos 

Estados Unidos, “para fazer referência a novas formas de regulação das atividades económicas 

baseadas em decisões concentradas entre empresas” (Fernandes et al, 2016).  
 

“O planeamento afasta-se da ideia de governo enquanto mobilizador do 
setor público, fornecendo soluções para os problemas, aproximando-se 
duma ideia de governança como a capacidade de dar corpo à busca de 
soluções criativas e territorialmente diferenciadas para os 
problemas/desafios e para uma situação futura mais desejável através 
da mobilização de uma pluralidade de atores com interesses, objetivos 
e estratégias diferentes, ou mesmo concorrentes”.  

Albrechts, 2003: 919 
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Segundo Ferrão (2013), “entende-se por governo o conjunto de entidades político-

administrativas que, de acordo com a lei, possuem atribuições que devem prosseguir o interesse 

público e competências que se baseiam na autoridade que emana do poder do estado.” (pág. 259) 

Estas entidades político-administrativas, cumprem entre si, quer relações hierárquicas (níveis 

nacional, regional e local) quer relações de colaboração institucional fundamentadas no apoio 

funcional e no respeito pela autonomia política, administrativa e financeira de cada uma delas, 

como, por exemplo, o associativismo municipal (Ferrão, 2013). Limitando-se, em qualquer um dos 

casos, ao respeito e aos limites da lei. 
 

De acordo com Bilhim (2004) o conceito de 

governação baseia-se em equilibrar as atividades públicas de 

carácter económico, social, cultural e administrativo, com as 

necessidades da sociedade. É cada vez mais um jogo de 

transferências de responsabilidades do governo, para “os 

sectores privados e voluntários e, mais genericamente, ao 

cidadão.” (Bilhim, 2004, pág.33). Isto é, deixar que o cidadão 

ocupe um lugar passivo nas tomadas de decisão da 

governação, para que tome um lugar de participante ativo (fig. 

5). 

No conceito de governança, os cidadãos têm um papel principal. No entanto podem existir 

outros conceitos derivados deste mais particulares. É o caso de governança territorial. Neste último 

conceito, o território passa a ser um objecto que integra o sistema, que por si só já é complexo, “de 

relações e interações que se estabelecem num contexto de concepção e implementação de políticas 

públicas” (Gonçalves, 2015, pág. 26).  
 

O tema da governação é explanado pela UN-Habitat (2015b) como um procedimento pelo 

qual as deliberações das políticas públicas são tomadas e executadas. É da mesma forma 

apresentado pela agência o importante papel do planeamento urbano das cidades. Se este for bem 

analisado e governado antes de ser colocado em prática, pode ser uma ferramenta vantajosa para o 

desenvolvimento das cidades.  
 

Governança territorial é a maneira como os territórios de um estado nacional são 

administrados e as políticas implementadas, com um relevo particular na distribuição de papéis e 

responsabilidades entre os diferentes níveis de governo (supranacional, nacional e sub- nacional) e 

os inerentes processos de negociação e construção de consensos (OECD, 2001). 

Na perspectiva das áreas metropolitanas, observa-se uma relação entre o seu governo e a 

respectiva governança, que consiste nas “interações e interdependências” entre entidades político-

administrativas e entidades públicas, semipúblicas ou privadas. Entidades político-administrativas 

incluem, também, os seus “respectivos serviços de administração pública de nível nacional, regional 

e local, no contexto das suas atribuições e competências” (Ferrão, 2013, pág. 259). 

Fig.5 - Relação entre cidadãos e o 
poder local                                       
Fonte: Salubridades by Miguel Miguel 
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Por outro lado, entidades públicas, semipúblicas e privadas referem-se a “organizações em 

rede ou constituindo parcerias”, cujo propósito é “influenciar ou intervir no funcionamento e gestão 

de espaços metropolitanos”. Deste modo, uma dada entidade, como é o caso de uma autarquia 

municipal, pode atuar simultaneamente como entidade de governo de nível local como membro de 

uma parceria (Ferrão, 2013, pág. 260).  

A noção de descentralização nasce sobretudo da transferência de poderes do Governo 

(poder central), para a governação local (poder local), onde o cidadão tem na presença ativa, 

através de fóruns políticos, onde exercer os poderes democráticos (fig. 6) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo, Kooiman et al (2008), a fim de melhorar a satisfação dos interesses colectivos das 

comunidades, é necessário existir um trabalho conjunto entre agentes Públicos e privados e a 

própria participação da sociedade para que se chegue a um sistema de gestão de políticas públicas 

de maior interatividade e inclusão.  
 

Segundo Lee (2003), o termo governança é generalizado e devido ao seu forte apelo 

intuitivo não são geralmente necessárias definições muito concretas. Como resultado, quando 

identificamos a governança como veículo condutor para alcançar a política ou os objectivos de uma 

organização, pode esta referência ser tanto para estruturas organizacionais, processos 

administrativos, sistemas de incentivos e regras, filosofias administrativas. Devido a essa 

ambiguidade, a maioria das reformas administrativas orientadas pela lógica da governação são mais 

susceptíveis de serem retóricas do que substantivas.  
 

Lee (2003), em Conceptualizing the New Governance: A New Institution of Social 

Coordination, procura explanar diversas questões, nomeadamente: uma revisão de várias definições 

de governança; discutir a lógica da governação; e clarificar a definição de governança e gestão da 

nova governança. No trabalho apresentado pelo autor supra referenciado, é feita a procura de: “(i) 

Figura 6 - Repartição de poderes do Estado Fonte: adaptado de: Mendo Henriques et al 
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revisão várias definições de governança; (ii) discutir a lógica da governação; e (iii) clarificar a 

definição de governança e gestão da nova governança.” (pág.2). 
 

Destas questões retirou as seguintes conclusões: (i) a definição de governança pode ser 

considerada com uma “instituição de coordenação social”; (ii) “A nova governação é uma 

"instituição" da coordenação social baseada na lógica de co-direção e de rede”; e (iii) a lógica da 

nova governação é semelhante à da lógica utilizada pela administração democrática (Lee, 2003, 

pág.2). 
 

UN-Habitat12 (2015b), publicou o livro E-Governance and urban policy design, que apresenta 

três tendências globais, a que tem maior interesse para o entendimento do conceito de governança 

apresentado neste subcapítulo, é o aumento do papel dos governos locais, as outras duas 

tendências são, a urbanização e a presença global das TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação).   
 

Os governos locais são as instituições que estão mais próximas da população e ao mesmo 

tempo do governo. A participação dos cidadãos nos assuntos públicos é muitas vezes possibilitada, 

pela primeira vez, por estes, e cada vez mais são reconhecidos como potenciais impulsionadores do 

desenvolvimento sustentável das cidades (UN-Habitat, 2015b). 
 

É necessário a compreensão, por parte dos governos locais, dos princípios da boa 

governança urbana para gerir de forma eficiente, governar e melhorar a cidade, garantindo entre 

outras necessidades, o acesso equitativo à cidadania e responder às carências locais. De acordo 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2011), os princípios da (boa) 

governança podem ser resumidos em três alicerces que são apresentados no esquema seguinte 

(fig. 7):  

 

Figura 7 - Principios da boa governança Fonte: Adaptado de PNUD, 2011 

                                                
12 UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme )– Agência especializada da ONU que se dedica 
ao desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, social e ambientalmente.  
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Este programa, focaliza-se em dar orientação política e ferramentas técnicas que ajudem a 

fortalecer a capacidade de instituições e indivíduos. Trabalha paralelamente com a advocacia e com 

as comunicações, patrocina campanhas de informação pública, e fomenta e realiza a intermediação 

de diálogos. Também partilha as boas práticas e facilita as “redes de conhecimento” (ONUBR, 

2016). 

A ONU Brasil (2016), apresenta o seu entendimento de governança e como esta deve ser 

vivida mundialmente. Considera o “governo “bom” e “democrático” se as suas instituições e os 

processos do país forem transparentes. A boa governança pode ser ameaçada quando existe 

corrupção, violência e pobreza, pois é prejudicada a clareza, a segurança, a participação pública e 

as suas liberdades fundamentais.  

Se existir um governo “bom”, a governança democrática traz progressos no 

desenvolvimento, quer sejam de cariz social ou ambiental, isto é, traz avanços na criação de tarefas 

que acabem com a pobreza, tragam a proteção do meio ambiente, a igualdade de sexos, facultando 

meios sustentáveis de subsistência. É papel da boa governança assegurar que a sociedade civil tem 

um lugar ativo na criação das prioridades e torne conhecidas as necessidades das pessoas mais 

fragilizáveis (ONU BR, 2016). 

Verifica-se que países melhor governados são menos propensos à violência e à pobreza. 

Pois os marginalizados têm a oportunidade de expor as suas necessidades e de ter os seus direitos 

humanos protegidos, resultando em probabilidades menores de recorrerem à violência. Vai fornecer 

assim, “o cenário para a distribuição equitativa dos benefícios do crescimento.” (ONUBR, 2016). 
 

Segundo Huddleston (2007), o planeamento e a gestão dos planos municipais e os seus 

orçamentos estão de certa forma ligados. Os orçamentos municipais são de forma geral compostos 

por três grandes partes: receitas, gastos e dívida. 
 

As receitas representam os vários recursos financeiros disponíveis. Os governos locais 

contam com o imposto sobre os imóveis, a ajuda intergovernamental e a remuneração de serviços 

locais para criar a sua parte de receitas (Huddleston, 2007). 
 

Salienta ainda que os gastos dos governos locais, por outro lado, surgem essencialmente, 

dos serviços e facilidades oferecidas pelas várias formas de governo local e variam entre os tipos de 

governo e dentro de tipos de governo. Embora seja difícil generalizar sobre padrões de gastos nos 

governos locais as seguintes características são, geralmente aceites: 
 

i. “Os municípios gastam grande parte do seu orçamento nos recursos de segurança e 
proteção (polícia e bombeiros), seguindo-se gastos com a educação, transportes 
públicos, tratamentos pluviais e de resíduos sólidos, serviços sociais e por último no 
desenvolvimento de habitação e da comunidade; 

ii. Os governos dos municípios gastam a maior parte dos seus recursos nos serviços 
sociais e na gestão de apoios sociais, seguindo-se a educação, segurança pública e 
transportes.”  
(Huddleston, 2007, pág. 3). 
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Os orçamentos dos governos locais, devem responder às carências existentes, ou novas, 

de cada ano. O orçamento deve colmatar as necessidades dos seus cidadãos residentes, bem 

como, dos passageiros ou turistas, apoiando o desenvolvimento da comunidade e satisfazendo as 

suas necessidades (Huddleston, 2007). 
 

UN-Habitat (2015c), publicou um artigo intitulado International Guidelines on Urban and 

Territorial Planning, onde é proposto criar orientações que podem fornecer de inspiração para ajudar 

a construir cidades mais compactas, socialmente mais inclusivas, e melhor integradas nos seus 

territórios. São apresentados diversos objectivos a ser alcançados, nomeadamente: o 

desenvolvimento de um quadro de referência universal para poderem ser orientadas e aplicadas as 

reformas das políticas urbanas; capturar os princípios universais da experiência nacional e local, que 

podem apoiar o desenvolvimento do planeamento urbano, adaptado a diferentes contextos e 

escalas; conexão a outras orientações internacionais destinadas a promover o desenvolvimento 

urbano sustentável; aumento das dimensões urbanas e territoriais das agendas de desenvolvimento 

dos governos nacionais, regionais e locais (UN-Habitat, 2015c). 
 

Este artigo em particular, promove os princípios de planeamento urbano e territorial bem 

como as recomendações que podem ajudar os países e cidades de forma a orientar eficazmente as 

alterações demográficas urbanas e melhorar a qualidade de vida em assentamentos urbanos 

existentes e novos. Levando em conta o princípio da subsidiariedade13 e os arranjos de governança 

específica de cada país, as orientações devem ser usadas por meio do contínuo multiscale do 

ornamento do território (UN-Habitat, 2015c). 
 

Ao nível da cidade e do município, as estratégias de desenvolvimento da cidade e os planos 

de desenvolvimento integrado poderiam priorizar decisões de investimento e incentivar as sinergias 

e interações entre as zonas urbanas. Os planos de ordenamento do território, poderiam contribuir 

para a proteção de zonas ecologicamente sensíveis e à regulamentação de “Land Markets”, entre 

outros (UN-Habitat, 2015c). 
 

Ao nível do bairro/rua, os planos de desenvolvimento de espaço público poderiam melhorar 

a qualidade de vida urbana, coesão e inclusão social, bem como a proteção de recursos locais. Para 

atingir uma melhor integração da população com o espaço público, a segurança humana e 

resiliência, a democracia local e a responsabilidade social, o planeamento participativo e 

orçamentos da gestão de bens comuns urbanos, como o espaço público, são ferramentas 

essenciais (UN-Habitat, 2015c). 
 

Diferentes tipos de métodos e práticas existentes no planeamento urbano e territorial, foram 

testados em diversos países: planeamento estratégico em toda a cidade, planeamento comunitário, 

ordenamento do território, entre outros. Todos eles visam influenciar formas e funções urbanas e 

fazê-lo de diversas maneiras. Até mesmo planos que não são implementados podem ter um impacto 

                                                
13  Princípio de subsidiariedade: Visa determinar o nível de intervenção mais pertinente nos domínios de 
competências partilhadas entre a UE e os países da UE. Pode ser uma ação a nível europeu, nacional ou local. 
O princípio da subsidiariedade visa igualmente aproximar a UE dos seus cidadãos, assegurando que uma ação 
seja executada a nível europeu quando necessário. In EUR-Lex, Access to European Union Law, 3-09-2015. 
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sobre o mundo real, por exemplo, em tornarem-se obstáculos para a mudança sustentável. O 

espectro de métodos de planeamento é amplo e reflete um continuo progresso, dentro do qual as 

abordagens top-down e bottom-up são combinadas em distintos graus em cada contexto particular. 

(UN-Habitat, 2015c).  
 

UN-Habitat (s/data), salienta o papel que os governos locais têm como factor essencial no 

desenvolvimento e reforça ainda, que não foi descoberta nenhuma cidade capaz de subsistir sem 

um município forte e capaz. 

1.8. Programas emblemáticos em Portugal 

“We recognize local authorities as our closest partners, and as 
essential, in the implementation of the Habitat Agenda, we must, 
within the legal framework of each country, promote decentralization 
through democratic local authorities and work to strengthen their 
financial and institutional capacities in accordance with the 
conditions of countries, while ensuring transparency, accountability 
and responsiveness to the needs of people, which are key 
requirements for Government at all levels” 

Preamble of the Habitat Agenda, Istanbul, 1996 

 

Carlos Moura (2016), descreve o processo, vivido em Portugal, do início da participação 

pública até aos dias de hoje. Refere que há vinte anos atrás, no país, sentiu-se a necessidade de 

avançar com os processos de participação pública pois acreditava-se que estes conduziriam a 

novas formas de garantia dessa participação pública no desenvolvimento local. Os sinais que 

vinham dos governos da Europa Ocidental, ditavam o caminho contrário, “parecia entrever-se uma 

mudança na forma como os governos lidavam quer com a participação, quer com o 

desenvolvimento harmonioso e sustentável do território” (Moura, 2016). O que foi verificado em 

menos de vinte anos, produziu-se uma recessão nesta temática para além do que era espectável.  

 
A primeira legislação na área de planeamento do Território sobre a participação pública nos 

processos de planeamento foi o decreto-lei 69/90 de 2 de Março. O autor destaca que: “toda a 

legislação posterior na área de Ordenamento do Território acabou por espalhar o retrocesso social 

que estava em marcha desde os anos oitenta” (Moura, 2016). 

1.8.1. SAAL  

 
 
Fig.8- SAAL- Serviço de Apoio Ambulatório Local (1974-1976) 
 

Muitas delas eram ilegais e sem algum tipo de licenciamento, o que levava a uma falta de 

Muitas eram as famílias que no início dos anos 70 viviam 

em habitações com condições precárias devido à falta de 

rendimentos para as reabilitar (fig. 8) (Pereira, 2014). 
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organização urbanística. Entre 1974 e 1976 foi criado o Serviço de Apoio Ambulatório Local, ou 

simplesmente conhecido como SAAL, “como serviço público vocacionado para apoiar as iniciativas 

dos moradores insolventes ou de fracos recursos nas zonas de habitação degradada” (Pereira, 

2014).  
 

Este programa de intervenção urbana, tinha como objectivo apoiar as comunidades e os 

seus moradores a reabilitar as suas habitações, nas suas zonas residenciais, devido ao agravado 

estado de degradação das mesmas, colaborando com equipas especializadas. Podemos observar 

nas figuras 9 e 10, um retrato de como se encontravam algumas habitações na época, em estado 

precário ou muitas vezes rudimentar. (Pereira, 2014). 

 

Apesar de ser um programa puramente direccionado para a habitação popular e  

reabilitação, tem uma característica única de participação pública local.  
 

Segundo Pereira (2014), esta iniciativa era revolucionária para a época e pioneira na 

Europa, a participação dos moradores e o seu envolvimento no projeto foi muito relevante, de tal 

forma que ainda é referenciado nos dias de hoje.  
 

A 31 de Julho de 1974, o Ministro da Administração Interna e do Equipamento Social e do 

Ambiente, e o Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, Arquiteto Nuno Portas, parte 

integrante do Primeiro Governo Provisório, assinaram o despacho que cria o SAAL, e é formado, 

pelo Fundo de Fomento da Habitação (FFH) um corpo técnico especializado, destinado a apoiar os 

trabalhos (fig.10). Entre os arquitectos que participaram destacam-se nomes como: Álvaro Siza 

Vieira, Eduardo Souto Moura, Gonçalo Byrne, entre outros (Pereira, 2014). 

Figura 9 - Abrigos Originais da Meia Praia - SAAL Algarve 
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Figura 10- Algumas das personalidades do SAAL – Costa Brás, Nuno Portas, Álvaro Siza Vieira, Eduardo 

Souto Moura e Gonçalo Byrne (da esquerda para a direita) 

O programa tinha tudo para ser um sucesso pois os interesses coletivos sobreponham-se 

aos interesses particulares. Por um lado era constituído por um grupo de arquitetos e engenheiros 

com os conhecimentos (teóricos) sobre como resolver os problemas destas famílias desfavorecidas 

e qual seria a solução indicada para as suas habitações com baixos custos mas feitos corretamente, 

e por outro, tínhamos os próprios elementos das famílias carenciadas que sabiam o que estas 

necessitavam e tinham interesse em resolvê-los (na prática). As populações precisavam de apoios 

não só na área da reabilitação, mas também na área de licenciamento, aquisição de terrenos e a 

própria construção nova. Estas equipas trabalhavam em conjunto, com as câmaras municipais e 

com as empresas necessárias, para em conjunto com as populações solucionar as melhores 

soluções para cada caso (Pereira, 2014). 
 

Depois de 1976, começou-se a organizar e legalizar vários assuntos, entre eles, a 

colocação de preços (com normas) nos terrenos, legislação de várias matérias, licenciamentos, 

entre outros (Pereira, 2014). 
 

Verifica-se, que apesar da sua curta duração, o seu impacto foi de tal forma grande, tanto a 

nível nacional, como internacional, que chega até aos dias de hoje como uma referência do trabalho 

colaborativo das populações com equipas especializadas para a resolução de obstáculos, 

trabalhando assim, para um bem comum (Pereira, 2014). 
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1.8.2. Programa POLIS  

O programa POLIS14  – Programa de Requalificação 

Urbana e Valorização Ambiental de Cidades foi criado em 

2000, iniciando uma forte política de requalificação do 

ambiente urbano das cidades portuguesas (fig. 11).  
 

Através do Programa POLIS, pode obter-se uma 

perspectiva mais completa da complexidade das cidades. Este 

é um programa governamental cujo objectivo é melhorar a 

“competitividade das cidades através da reabilitação do seu 

espaço urbano e a requalificação do seu património 

ambiental.” (Batista, 2008). 
 

Antes da criação do programa, Portugal tinha assistido 

à mais recente reconversão urbana implementada na sua 

capital a propósito da Exposição Internacional EXPO’98, 

abrindo aos portugueses um novo paradigma de espaço 

urbano. Foram reabilitados 330 ha de zona degradada de Lisboa com nova arquitectura 

contemporânea, uma estação de transportes multimodal, novos edifícios empresariais, habitacionais 

e comerciais e diversos novos espaços públicos (Batista, 2008). 
 

A EXPO contrastava com a falta de atratividade na maioria das cidades portuguesas. Os 

municípios queriam agora, ter eles próprios a sua própria EXPO. Foi com base neste desejo e 

outros, que mais tarde o MAOT (2000), juntamente com outros objectivos, cria o Programa POLIS 

(Batista, 2008). 
 

Foi criado um grupo de trabalho para estabelecer a essência do “Programa Cidades – 

Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades”15. Faziam parte 

da equipa três técnicos da Administração Pública (com experiência profissional nas áreas de 

planeamento urbano, administração do território e fundos comunitários e ambiente) e um 

administrador da empresa Parque EXPO (Batista, 2008). 
 

Os objectivos do programa eram: 1) selecção de um grupo limitado de cidades (entre seis a 

oito), de modo a concentrar o nível de investimento de forma a ser visível a transformação do 

espaço publico dessas cidades; 2) seleccionar as cidades consoante os projectos e planos já 

existentes, sobretudo aqueles que fossem inovadores e dotados de uma visão estratégica tendo em 

conta a inserção dessas cidades nas suas regiões, procurando criar um conjunto de intervenções 

                                                
14 O principal objectivo do Programa Polis consiste em melhorar a qualidade de vida nas cidades, através de 
intervenções nas vertentes urbanística e ambiental. Outros objectivos do Programa Polis são: 1. A 
requalificação urbana tendo sempre em conta a valorização ambiental; 2. Promover a multi-funcionalidade, 
revitalizar e requalificar as cidades desenvolvendo acções que contribuam para tal; 3. Aumentar os espaços 
verdes, as áreas pedonais e diminuir o tráfego automóvel no interior das cidades.  
O Programa Polis tem como função primordial criar Planos de Pormenor (PP) conforme as necessidades das 
cidades em questão, entre outros. 
15 Despacho n.º 47/A/MAOT, de 18 de Novembro de 1999.  

 

Figura 11- Programa POLIS 
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exemplares para outras cidades; 3) capitalizar o conhecimento adquirido pela Parque Expo no que 

diz respeito ao planeamento urbano, gestão de projeto e obra, disseminando o conhecimento 

adquirido da EXPO’98 a outros pontos do país; 4) em conjunto com os municípios, criar uma 

estrutura institucional efémera para comandar a gestão das operações, de modo a precaver os 

constrangimentos burocráticos da Administração Pública ao nível do planeamento urbano, bem 

como evitar a propagação de outras empresas públicas como a Parque EXPO; e, por fim, 5 - 

desenvolver um programa unicamente dentro da jurisdição do MAOT, de forma a prevenir uma 

coordenação direta com outros Ministérios (Batista, 2008). 
 

Com o grupo de trabalho e os objectivos formados, começaram por rever as políticas 

urbanas desenvolvidas na Europa e a nível nacional. Em Portugal, foram duas as políticas que 

ajudaram a definir os contornos do Programa. Uma foi o PROSIURB – Programa de Consolidação 

do Sistema Nacional Urbano e Apoio à Execução dos Planos Diretores Municipais16, uma ação 

governamental, com objetivo de apoiar os municípios das cidades e centros urbanos no 

desenvolvimento de Planos Estratégicos, para o período de 1994-1999, com a particularidade de ter 

um Gabinete de Cidade, para apoiar os municípios no desenvolvimento de uma visão estratégica.  
 

A segunda política nacional, que influenciou os contornos do Programa, foi o estudo sobre o 

Sistema Urbano Nacional (DGOTDU, 1997). Eram mencionadas neste estudo, as cidades de 

dimensão média que tinha um papel determinante na estruturação, competitividade e 

desenvolvimento económico e social do país. Eram um combinado de cidades indicadas como 

capazes de servir de âncoras a essa dinamização regional. Foi através deste conjunto de cidades 

que o grupo de trabalho do Programa iniciou a investigação aos principais candidatos à integração 

no âmbito do Programa que estavam a incrementar (Batista, 2008). 
 

Além das influências destas duas políticas, o grupo de trabalho consultou diversos técnicos 

e especialistas das áreas do planeamento regional e urbano, ambiente, geografia, sociologia urbana 

e transportes. Após uma sessão de brainstrorming em conjunto com estes profissionais, o grupo de 

trabalho retirou várias recomendações, entre as quais: i) o Programa deveria ser estendido, para 

além das cidades médias, os subúrbios das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto; ii) tirar proveito 

desta ocasião e rever a legislação de ordenamento e urbanismo, retirando em sua parte a supérflua 

complexidade; iii) encontrar um equilíbrio entre o Programa e outros que estivessem em elaboração, 

mas que fossem administrados por diversos ministérios; iv) abrir a discussão do Programa à 

participação pública, de forma a produzir uma mobilização social em volto da temática da qualidade 

do ambiente urbano; e por último, v) incentivar a implementação de sistemas de monitorização e 

avaliação ambiental e outros constituintes de desenho ecológico. Destas recomendações, as únicas 

que foram tidas em consideração imediata foram apenas a primeira e a última (Batista, 2008). 
 

O passo seguinte foi, procurar inspiração nas intervenções conseguidas noutras cidades da 

Europa. Ao contrário do que era usual, ter a cidade de Barcelona como modelo urbanístico, o grupo 

de trabalho preferiu dar atenção a algumas cidades italianas. Tendo uma delas, Perugia, merecido 

                                                
16 Despachos MPAT n.º 6/94 e 7/94, de 26 de Janeiro, Diário da República II Série  
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especial atenção, pelo facto de pequenas intervenções muito restritas terem sido feitas no seu 

centro urbano (fig.12). 

  

 

 

Figura 12 - Perugia 

Após esta procura de inspirações e recomendações nacionais e internacionais, o grupo de 

trabalho passou vários meses a identificar quais eram as cidades nacionais que continham planos 

estratégicos ou projetos inovadores aptos de se adaptarem na filosofia do Programa. Na 

apresentação oficial do Programa, a 14 de Abril de 2000, como Programa POLIS – Programa de 

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades (MAOT, 2000), estavam contempladas 

dezoito cidades, para a primeira fase do Programa, tendo como orçamento previsto cerca de 800 

milhões de euros (Batista, 2008). 
 

Batista (2008), salienta a forma como o Programa sobreviveu à instabilidade política. No 

entanto, critica o Estado e a sua resposta às criticas que lhe foram endereçadas. Tentou “manter o 

papel de facilitador de intervenções urbanas nas cidades (...) mas acabou por perpetuar a sua 

imagem centralizadora, ao concentrar no Ministério a vontade política para levar o Programa por 

diante” (p.31). 

1.8.3. Portugal Participa 

O projeto “Portugal Participa – Caminhos para a Inovação Societal” mais conhecido 

simplesmente por Portugal Participa, é um projeto cujo objectivo é promover a democracia 

participativa, para que esta provoque mudanças na sociedade, proporcionando o empowerment dos 

cidadãos e a prosperidade individual e colectiva. A responsabilidade da sua coordenação cabe à 

Associação In Loco, em parceria com diversas instituições, sendo elas: O centro de Estudos Sociais 

da Universidade de Coimbra e as Câmaras Municipais de Cascais, Odemira, Porto e Funchal. Já o 

financiamento do projeto é da responsabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian, como entidade 

gestora do Programa Cidadania Ativa (Portugal Participa, 2016).  
 

Reforçar as competências da sociedade civil e dos atores públicos no processo e avaliação 

de políticas públicas, é o que é pretendido com esta intervenção do Portugal Participa. Os objetivos 

específicos para o projeto são os seguintes: 

“i) Dar visibilidade e aprofundar mecanismos de transparência, de prestação de contas e 
de processos de decisão colectiva; 
ii) Capacitar a administração pública e a sociedade civil para o desenvolvimento de novos 
processos de participação cidadã; 
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iii) Fortalecer a sociedade civil, para ampliar o seu poder de interlocução nos processos de 
tomada de decisão sobre políticas e recursos públicos; 
iv) Aprofundar os espaços de participação cidadã existentes e criação de novos.” 

(Portugal Participa, 2016) 
 

O projeto tem dois territórios de intervenção, um onde será mais especifica a intervenção e 

que terá como objetivo estudar, experimentar e avaliar as práticas da participação pública, bem 

como se os parceiros envolvidos são capazes, e um segundo que terá um território mais abrangente 

como campo de intervenção, no entanto, como um carácter mais geral, isto é, desenvolvendo ações 

de formação sobre processos participativos. Os territórios de intervenção são as câmaras parceiras 

supra referidas e o território nacional, respectivamente (Portugal Participa, 2016). 

“É esperado com este projeto que se consigam concretizar os 
seguintes feitos: “Website Portugal Participa, que conterá, entre 
outros recursos, um observatório nacional dos processos de 
democracia participativa; Comunidade de Práticas (Rede de 
Autarquias Participativas); Guias Metodológicos sobre práticas de 
participação e Caderno de recomendações políticas dirigido à 
Assembleia da República.”  

Portugal Participa, 2016 

1.8.4. Orçamentos Participativos 

Processos participativos são formas de gestão política que ampliam o processo de tomada 

de decisão da sociedade. A ampliação dos processos participativos é pautada pelos princípios da 

inclusão, do pluralismo e da justiça social, procurando responder aos problemas não resolvidos pela 

democracia representativa (Portugal Participa, 2016). 
 

No final de 2015, Portugal, apresentava “a mais elevada das percentagens de municípios a 

nível mundial que se encontrava a desenvolver este processo (...)”, Portugal Participa (2016), 

acompanhando a tendência e não ficando indiferente ao que se sentia no país e um pouco em todo 

mundo – os Orçamentos Participativos (Portugal Participa, 2016). 

São vários os autores que dão uma definição de Orçamentos Participativos (OP), no 

entanto, partem sobretudo da análise de experiências específicas, não tendo sido encontrada uma 

definição genérica (Dias, 2013). 
 

A UN-Habitat (2004a), define algumas propostas que auxiliam à definição de Orçamentos 

Participativos. Esta entende “como uma iniciativa através da qual a população toma decisões ou 

contribui para a tomada das mesmas, a respeito do destino de parte ou da totalidade dos recursos 

públicos disponíveis” (Portugal Participa, 2016).  
 

Nelson Dias (2013), sugere que os princípios transversais aos Orçamentos Participativos 

sejam compreendidos como uma nova forma de governação dos poderes públicos, considerando a 

participação direta dos cidadãos na definição das políticas e das prioridades de cada território. 

Outros autores como Cabannes & Lipietz (2015), acrescentam ainda que os OP funcionam em 

qualquer tipo de território quer seja em cidades quer seja em pequenas vilas, sendo igualmente 
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independentes no seu número de habitantes.  

É proposto por Sintomer (2005), uma definição metodológica sustentada em cinco critérios, 

de forma a tentar superar as dificuldades conceptuais encontradas: 

“i) O OP deve contemplar um debate explícito da dimensão financeira e orçamental; 
ii) Necessita de ser organizado ao nível das estruturas de governo local; 
iii) Tem de ser um processo continuado e repetido no tempo; 
v) Tem que incluir alguma forma de deliberação pública sobre a componente orçamental; 
vi) Tem que promover publicamente a prestação de contas relativamente aos resultados do 

processo.” (Sintomer, 2005). 
 

Tendo em conta que a participação dos cidadãos é crucial nos OP, esta requer uma 

abordagem mais sistémica da participação, quando são comparados estes a outros processos. É 

determinante que o envolvimento dos cidadãos aconteça nestas quatro fases: 1º Identificação de 

problemas e necessidades que a sua comunidade encara; 2º Tomada de decisão e listagem de 

prioridades; 3º Implementação dos projectos e 4º Monitorização e avaliação dos mesmos. Ao longo 

deste processo deve ser sempre clara a situação financeira da estrutura governativa promotora do 

processo, garantido debates relacionados com esta temática (Portugal Participa, 2016). Neste 

processo participativo de escolha, implementação e desenvolvimento de projetos a desenvolver, 

podem ser utilizados diversos métodos, os mais usuais são as “reuniões ou assembleias públicas, 

páginas e fóruns de Internet (…) ou sistemas de mensagens telefónicas (SMS e MMS)” (Portugal 

Participa, 2016). 

Deste modo, para a concretização de um OP, é necessário que dois pontos sejam 

respeitados. Primeiro, que os objectivos que estão associados ao OP sejam parte integrante de uma 

estratégia maior, isto é, que o objectivo final não se trate unicamente do próprio OP. E segundo, que 

os mesmos objetivos sejam claros e transparentes no que respeita às suas intenções políticas, e ao 

processo de intervenção dos cidadãos nas decisões de investimento sobre o território (Portugal 

Participa, 2016). 

1.9. Avaliação da participação pública ativa  

Ao analisar os programas RECRIA, REHABITA, RECRIPH e SOLARH constata-se de que 

os programas encontram-se longe de responder às carências efetivas de reabilitação nas cidades. A 

implementação destes programas tem-se revelado insuficiente para contrariar o avançado estado de 

degradação do parque edificado. A avaliação aos factores que condicionam e limitam a sua eficácia 

constatam-se “entraves” de natureza jurídica; técnica, e o deficiente marketing público associado às 

iniciativas como informação/divulgação dos programas (Madeira, 2009). 
 

No que respeita à regulamentação Jurídica/Legal, a análise do RECRIA demonstra que as 

variadas alterações legislativas nem sempre repercutiram os efeitos pretendidos. Com o “Decreto-

Lei n.º 104/96, de 31 Julho os municípios passaram a ter capacidade de acesso ao crédito, para 

poderem substituir-se aos proprietários na realização de obras, na parte não comparticipada, no 
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entanto esta medida revelou-se pouco atractiva porque a execução coerciva de obras implica que os 

municípios “herdassem” vários encargos (realojamento, reparações exigidas pelos inquilinos depois 

das intervenções, entre outros)” (Madeira,2009). O Decreto-Lei n.º 321-C/2000, de 16 de Dezembro 

apesar de proporcionar o aumento das rendas, contribuiu para o decréscimo das comparticipações 

porque, para efeitos de estimativa, o facto de o proprietário residir no edifício e/ou a existência de 

pelo menos um fogo devoluto no mesmo, contribuíram de forma negativa para o cálculo das 

comparticipações, sendo esta a realidade social mais frequente tornando as condições do programa 

pouco atractivas (Madeira, 2009). 
 

Na pesquisa do programa REHABITA conferiu-se que na regulamentação Jurídica o 

principal obstáculo é a imposição legal do local ser declarado como ACCRU. Esta norma implica 

outras limitações entre as quais a carência de levantamentos prévios das características 

habitacionais e seu estado de conservação, a definição das particularidades socioeconómicas da 

população residente, bem como a elaboração de um PP, de um PU ou de regulamento urbanístico 

(Madeira, 2009). 
 

Na análise da regulamentação Jurídicos, no que ao programa RECRIPH verificou-se que 

principal dificuldade é a imposição legal de os edifícios terem de ter sido edificados antes da entrada 

em vigor do RGEU, ou terem licença de utilização emitida antes de 1970. Esta imposição acaba por 

rejeitar grande porção dos edifícios em propriedade horizontal pois apesar de edificados antes de 

1970, muitos só passaram a ter licença de utilização anos mais tarde. Acresce ainda, o facto de se 

exigir que o imóvel usufrua mais do que quatro fracções autónomas e só uma das fracções é que 

poderá estar afecta à actividade comercial ou de pequena indústria hoteleira aberta ao público 

(Madeira,2009).  
 

A análise da regulamentação Jurídica da implementação do SOLARH foi restringida pelo 

facto de ser habitual nas zonas rurais os registos de propriedade estarem desactualizados. A 

regularização é demorada e dispendiosa e o facto do programa incidir numa população idosa, com 

escassos recursos e reduzido grau de instrução, reduziu a sua aplicação (Madeira,2009). 
 

No que diz respeito aos aspectos técnicos constata-se que os programas revelam 

constrangimentos relacionados com: i) escassez de verba; ii) morosidade nos procedimentos de 

candidatura; iii) burocracia, dificultada pela ausência de contratos de arrendamento e/ou recibos 

comprovativos de pagamento/recebimento das rendas (Madeira, 2009). 
 

Nas complexidades de intervenção destacam-se as disparidades de normas entre os 

municípios, (uns exigem projectos outros não) e a falta de técnicos habilitados para estes cargos 

(Madeira, 2009). 
 

Os constrangimentos relacionados com a escassez de divulgação e de informação junto da 

comunidade são graves pois contribuem para o desconhecimento e desinteresse da reabilitação dos 

edificios. A escassez de informação e de esclarecimento faz com que, igualmente, a maior parte dos 
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inquilinos não se sintam satisfeitos com as intervenções realizadas pois ficam aquém das 

expectativas criadas (Madeira, 2009). 
 

Verifica-se que os programas mostram uma limitada aplicabilidade devido a questões de 

índole multifactorial e reflectem também a variedade do parque habitacional e a situação 

socioeconómica do país (Madeira, 2009). 
 

A importância da reabilitação, mantem-se na ordem do dia, têm sido feitos inúmeros 

esforços com objetivo de consagrar a reabilitação dos tecidos construídos, onde a habitação se 

inclui, como um objeto estratégico para a qualificação da vida urbana e para o incremento de 

cidades sustentáveis (Madeira, 2009). 

  



33 

2. ANÁLISE DO PROGRAMA BIP/ZIP 

 
“Antes de pensar em mais ruas, ciclovias, transporte público ou 

mesmo na escala humana, é preciso pensar: que cidade 
queremos? E aí, o que importa não são os elementos do 
planeamento urbano, mas as coisas que nos fazem viver 

melhor”.17  
 

Jan Gehl,  

2.1. Programa BIP/ZIP 

“Temos de reconciliar a visão tradicional dos decisores com as 
ideias e visões dos cidadãos, criando novos consensos com base 

nas redes ou heterarquias, em vez das hierarquias. É disso que trata 
o urbanismo emergente: planeamento de baixo para cima, com as 

pessoas e para as pessoas.”  
 

Helena Roseta,  
In Escutar a cidade: dos pecados urbanos à energia bip-zip, 2015 

 
 

O Programa BIP/ZIP tem como missão dinamizar parcerias e pequenas intervenções locais 

de melhoria dos “habitats” abrangidos através do apoio a projetos destinado a parcerias entre juntas 

de freguesia, associações locais, coletividades e organizações não-governamentais, pretende o 

reforço da coesão socio-territorial no município (CML, 2010). Tem como objetivos fomentar a 

cidadania ativa, a capacidade de auto-organização e a procura coletiva de soluções, através da 

participação da população na melhoria das suas condições de vida. 

Contribuir para uma imagem positiva destes espaços, de forma a permitir e reforçar a sua 

integração harmoniosa na cidade, sem discriminações no acesso aos bens e serviços que a todos 

são devidos criar um clima favorável ao empreendedorismo e à capacidade de iniciativa local (CML, 

2010). 

 Tem como base uma ideia simples mas significativa que passa por apoiar parcerias locais 

na identificação e resposta às dificuldades ou carências nos bairros (CML,2010). 
 

Como atividades e ações elegíveis para serem integradas neste programa temos: 

“i)  Ações ligadas a Intervenções pontuais Ações de formação ou sensibilização, 
ii) Limpeza do espaço público, 
iii) Exposições,  
iv) Campanhas,  
v) Eventos comunitários,  
vi) Criação de páginas de Internet,  
vii) Entre outras atividades que impliquem o despoletar de convívios e dinâmicas 
comunitárias e a participação dos cidadãos;  
viii) Serviços à comunidade, de ocupação de crianças, jovens ou idosos, bibliotecas, 
mediatecas, edição de publicações e outros suportes informativos de e para a comunidade,  

                                                
17 Revista Vida Simples, edição 107, julho/2011, pp. 43-45. 
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ix) Sistemas de trocas locais, hortas urbanas, entre outros serviços de interesse para 
as populações dos BIP/ZIP;  
x) Pequenos investimentos e Ações integradas de recuperação de instalações 
destinadas à prestação de novos serviços à comunidade,  
xi) Requalificação do espaço público, apoio ao empreendedorismo e às atividades 
económicas, podendo englobar várias Ações previstas nos escalões anteriores.”  
(CML, 2010). 

O programa passa por sete fases e obedece a várias regras, de acordo com a figura 13.  

 
Figura 13 – Programa BIP/ZIP de Lisboa – Ciclo e fases Fonte: Adaptado do Programa BIP/ZIP – CML 
 
 
 

 
 
 

 

1 - Preparação

2 - Divulgação e
capacitação

3 - Apresentação
das
candidaturas

4 - Apreciação
das
candidaturas

5 -Apresentação
dos resultados

6 - Execução dos
projetos

7 - Avaliação do
programa

As sete fases compreendem o seguinte:  
1. A Preparação (Novembro e Dezembro 2010) contemplou o diagnóstico de problemas e prioridades 

(realizado); a definição do orçamento do Programa (realizado); a definição das diferentes fases e respectivo 
cronograma; a definição das regras de funcionamento; a promoção de articulações interinstitucionais; a 
auscultação das Juntas de Freguesia (20 de Dezembro de 2010); a constituição do Júri de Avaliação; a 
submissão do programa à Câmara Municipal (22 de Dezembro de 2010).  

2. A fase da Capacitação (Janeiro 2011) contemplou a divulgação pública do programa; a 
organização de ações de formação sobre a preparação de projetos; a disponibilização do formulário de 
candidatura (on-line e em papel). 

3. A fase da apresentação das candidaturas (Fevereiro e Março 2011) contemplou a formalização 
dos pedidos de financiamento. 

4. A fase da apreciação das candidaturas (Março e Abril 2011) contemplou a verificação de 
conformidade; a análise técnica das candidaturas; a avaliação e pontuação das candidaturas pelo Júri; a 
aprovação da ata do Júri pela entidade competente; a informação à CML; a notificação dos candidatos. 

5. A fase da apresentação dos resultados (Abril 2011) contemplou a divulgação dos resultados; a 
assinatura dos protocolos (em ato público). 

6. A fase da execução dos projetos (Maio a Dezembro 2011) contemplou a implementação dos 
projetos. 
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7. A fase da avaliação do Programa (Outubro e Dezembro 2011) contemplou a aplicação de um 
questionário de avaliação a todos os projetos; e estudo de caso de alguns projetos; um Workshop de avaliação 
com os promotores dos projetos; e um relatório global de avaliação e recomendações; e por fim a apreciação do 
relatório de avaliação pela CML com a eventual preparação do ciclo de 2012, com ajustamento das regras face à 
avaliação.  

 
Quanto às regras de candidatura contempla o seguinte:  

1. O Programa destina-se exclusivamente a apoiar atividades e projetos a desenvolver nos Bairros e Zonas de 
Intervenção Prioritária de Lisboa, em conformidade com a proposta final de 67 localizações aprovada pela Câmara 
Municipal, em Novembro de 2010. 
2. O Programa prevê o apoio a projetos que podem desenvolver-se segundo um ou vários dos seguintes eixos: 

a) Socioeconómico (intervenções de apoio social, de promoção da cidadania ou de criação de emprego 
local) 

b) Ambiental (intervenções no espaço público) 
c) Urbanístico-legal (intervenções no tecido edificado, apoio a regularização de questões urbanísticas e 

patrimoniais) 
 

3. O Programa prevê o apoio a projetos que se insiram numa das seguintes três ações elegivéis e escalões de 
intervenção: 

a) Intervenções pontuais, com apoio máximo até 5.000,00€; 
b) Serviços à comunidade, com apoio máximo até 25.000,00€; 
c) Pequenos investimentos e ações integradas, com apoio máximo até 50.000,00€. 
 

4. Os apoios financeiros serão concedidos mediante a celebração de protocolos de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Lisboa e os promotores dos projetos. 

5. O financiamento dos projetos aprovados é de 100% até ao limite financeiro estipulado para cada tipologia de 
intervenção. Isto não impede as organizações de complementarem os projetos, para além desses limites, através 
de outros apoios, desde que devidamente declarados e sem incorrer em situações de duplo financiamento das 
mesmas atividades. 

6. Podem concorrer ao Programa as Juntas de Freguesia que incluem nos seus territórios pelo menos um 
BIP/ZIP, assim como as organizações da sociedade civil que aí desenvolvem ou se propõem desenvolver 
atividade. 

7. Todas as candidaturas devem ser apresentadas por uma parceria territorial que integre pelo menos duas 
entidades. 

8. As entidades promotoras e parceiras não podem apresentar mais de uma candidatura por cada BIP-ZIP. 

9. O processo de candidatura deverá integrar obrigatoriamente, sob pena de indeferimento, a seguinte 
documentação: 

1. a)  Formulário de candidatura devidamente preenchido; 
2. b)  Fotocópia do cartão de pessoa coletiva; 
3. c) Fotocópia do Número de Identificação Bancária. 

 
No caso das organizações da sociedade civil acresce a seguinte documentação: 

d) Estatutos; 
e) Fotocópia da ata de eleição dos órgãos sociais; 
f) Comprovativo de situação regularizada perante a Fazenda Pública; 
g) Comprovativo de situação regularizada perante a Segurança Social. 

As entidades poderão anexar outras informações que considerem relevantes para o processo de 
candidatura. 
10. Todas as entidades candidatas da sociedade civil, promotoras de projetos, deverão inscrever-se na base de 
dados de fornecedores da Câmara Municipal de Lisboa. As que já se encontram inscritas não necessitam de 
repetir esse procedimento. 
11. Todos os projetos apresentados serão alvo de uma análise técnica por parte da Coordenação do Programa e 
de um Júri Independente, que avaliarão a conformidade com os objetivos do Programa, os benefícios para os 
territórios, assim como a respetiva viabilidade técnica e financeira. 
12. As candidaturas serão analisadas com base nos seguintes critérios (ver anexo 1): 

a) Pertinência e complementaridade, com pontuação de 0 a 10; 
b) Participação, com pontuação de 0 a 30; 
c) Coesão social e territorial, com pontuação de 0 a 30; 
d) Inovação, com pontuação de 0 a 20; 
e) Planeamento e avaliação, com pontuação de 0 a 10. (só em 2011) 
f) Sustentabilidade, com pontuação de 0 a 20. (a partir de 2012)  
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Critérios Pontuação 0 (zero)  Pontuação Máxima  
Pertinência e 
complementaridade 

O projeto não constitui de todo uma resposta 
adequada aos problemas do território e revela-
se totalmente desajustado em relação aos 
objetivos do programa. 

O projeto constitui uma resposta 
totalmente adequada aos problemas 
diagnosticados na carta BIPZIP, 
revelando um esforço na atualização 
dos dados e assegurando uma plena 
adequação aos objetivos do programa. 

Participação O projeto não prevê a participação das 
entidades parceiras e da população. 

O projeto assegura a plena participação 
das entidades parceiras e da população 
na conceção, na gestão e na avaliação 
das atividades. 

Coesão social e territorial O projeto não evidencia qualquer contributo 
para o reforço da coesão social e territorial 
dos BIPZIP onde se pode intervir. 

O projeto constitui uma resposta 
totalmente adequada para a promoção 
da coesão social e territorial dos BIPZIP 
onde se pode intervir, seja na vertente 
interna, seja na relação com a 
envolvente. 

Inovação O projeto representa um claro retrocesso em 
relação ao capital acumulado, em termos 
metodológicos e de conteúdos, sobre a 
intervenção em territórios como os BIPZIP 

A intervenção proposta é 
completamente inovadora nas formas e 
nos conteúdos. 

Planeamento e avaliação 
(só em 2011) 

  

Sustentabilidade (a partir de 
2012)  

A intervenção proposta é claramente 
insustentável e as entidades promotoras e 
parceiras não evidenciam qualquer 
compromisso com a sua continuidade 

A parceria evidencia cabalmente os 
mecanismos através dos quais vai 
assegurar a sustentabilidade do projeto. 

 
Quadro 1 – Operacionalização dos Critérios de avaliação do júri às candidaturas BIPZIP  
Fonte: Programa BIP/ZIP, 2010 
 

De acordo com o quadro 1 os critérios da avaliação dos projetos a concurso nas edições 

BIPZIP, são operacionalizados de acordo com a escala definida para o efeito em que se apresenta 

valores máximos e mínimos para cada critério. A classificação final resultará do somatório da 

pontuação atribuída a cada critério. 
 

O primeiro pagamento será efetuado com a assinatura do protocolo. Os pagamentos 

intermédios serão condicionados à apresentação de uma ficha de progresso do trabalho 

desenvolvido no trimestre anterior. O último pagamento será efetuado mediante a apresentação de 

um relatório final de prestação de contas e avaliação dos resultados por parte dos promotores (CML, 

2010). 
 

Os bairros são classificados como Bairros de Intervenção Prioritária (BIP) por manifestarem 

elevados índices sociais e urbanos fraturantes. Constituem segundo a carta dos BIP/ZIP uma área 

da cidade por consolidar com fortes desarticulações urbanísticas associadas a “problemáticas 

sociais”. Embora espacialmente próximos, são territórios marcados por diversidades e contrastes 

sociais, físicos, culturais acentuados e não comunicantes entre si (CML, 2010). 
 

 A delimitação dos BIP/ZIP, em “Unidades territoriais” ajustada de “dentro para fora” com os 

atores locais quer-se um conceito dinâmico e flexível. A Estratégia BIP/ZIP serve e apoia-se como 

instrumento da política municipal de habitação integrado no Regulamento do Novo PDM com um 

quadro temporal de uma década (CML, 2010). 
 

Apesar das recentes intervenções sócio urbanísticas subsistem vulnerabilidades sociais e 

urbanísticas estruturais: o envelhecimento demográfico; elevados níveis de iliteracia; desemprego e 
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precariedade em termos de inserção socioprofissional; frágil sentido de pertença face ao lugar e ao 

nível da condição de cidadania dos moradores (CML, 2010). 
 

Apesar destes indicadores de fragilidade socio-espacial, importa destacar que este território é 

dotado de forças e oportunidades existentes no tecido social e urbano e que constituem um 

potencial de mudança a ativar. A estratégia de intervenção aposta numa abordagem social e urbana 

integrada para a inclusão. Para tal, é necessário coser os tecidos urbanos desconexos entre si, 

marcados por fortes contrastes sócio espaciais, fomentando a coesão, por via da potencialização do 

turismo e do seu património histórico e cultural (CML, 2010) . 
 

O objectivo geral pretende promover o desenvolvimento local e uma efetiva melhoria das 

condições de vida da população dos BIP/ZIP de forma estruturada e sustentável, fomentando 

migrações entre bairros, rompendo fronteiras, cosendo tecidos urbanos desconexos e 

desarticulados. Com base neste enquadramento, pretende-se promover um conjunto de ações 

concertadas com vista à inclusão socio espacial. Reconhecendo as fragilidades e potencialidades 

destes territórios, considera-se essencial apostar numa estratégia coesa e integrada. Por forma a 

criar efetivas condições para uma mudança estrutural nos BIP/ZIP, (CML, 2010). 
 

Os projetos pretendem estabelecer sinergias entre cidadãos destes territórios, organizando 

e reforçando laços de vizinhança e relações de parceria entre indivíduos, organizações informais e 

instituições públicas, privadas com e sem fins lucrativos dentro destas zonas, entre si e à escala do 

município. Os destinatários do projeto são as comunidades dos territórios BIP/ZIP da zona, com 

especial enfoque nas pessoas em situação de particular vulnerabilidade social. Nos projetos 

procurar-se-á criar e assegurar relações entre os diferentes agentes que vivenciam estes territórios, 

de modo a estimular as aprendizagens e a capacitação entre pares, a mutualização de recursos, 

conhecimentos e experiências, e o diálogo e convivência intercultural e intergeracional (CML, 2010). 
 

 Para fomentar a participação e cidadania ativa através de pequenos investimentos e ações 

integradas que visem o debate e transformação de espaços como pretexto para o despoletar de 

processos com vista a criação de sinergias entre moradores de bairros diferentes. Deste modo 

pretende-se que as diferentes comunidades dos BIP/ZIP e não só, sejam convidadas a participar no 

processo de melhoria dos seus espaços à escala do seu bairro e freguesia, contribuindo para uma 

sociedade mais justa através da partilha da decisão (CML, 2010). 
 

Através da organização comunitária despoletar-se-ão processos pelos quais as pessoas se 

organizam para identificar problemas ou objetivos em comum, para mobilizar recursos e desenvolver 

ou implementar estratégias que lhes permitam alcançar os objetivos traçados. Pela inclusão da 

comunidade em processos de diagnóstico cruzar-se-á o conhecimento empírico do quotidiano do 

território com o conhecimento científico e técnico, assim resultará uma visão integrada e holística, de 

modo a sentir o pulsar do território e seus fluxos (CML, 2010). 
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Variável 
Ambiental

Variável 
Sócio-

Económica 

Variável      
Urbanística 

 Este conceito, de bairro prioritário envolve para sua sinalização/identificação uma 

componente social; ii) uma componente urbanística; e iii) uma componente ambiental. Da 

intersecção das três variáveis afectas a cada componente: a) variável socioeconómica; b) a variável 

urbanística e c) a variável ambiental surge a área que caracteriza os Bairros que se identificam 

como prioritários de acordo com a figura 14. 

Figura 14 - Caracterização dos Bairros Prioritários  
Fonte: Programa BIP/ZIP de Lisboa –CML 
 
 O espaço público é o lugar de encontro das várias gerações, como tal, é determinante para 

a qualidade de vida das populações. Através do trabalho desenvolvido de apoio às dinâmicas locais 

nos BIP/ZIP e nas calçadas pelos parceiros do consórcio, é percetível o reconhecimento do espaço 

público para a coesão social. Pretende-se que o espaço público seja o palco das ações que de 

resposta aos objetivos propostos, motivando a sua utilização e que a mesma dinamize económica, 

social e ambientalmente a freguesia. Almeja-se motivar grupos de moradores dos BIPZIP, 

associações, comerciantes e outros, para transformar positivamente o espaço (CML, 2010). 
 

 As atividades poderão estar ancoradas no comércio local, pois considera-se que estes são 

fundamentais na rotina das populações da freguesia na medida em que estabelecem um contacto 

próximo e de necessidade. Assim, as atividades dinamizarão o espaço público dos BIP/ZIP e a 

envolvente, através de iniciativas para coser os bairros com a cidade e assim provocar migrações 

entre os BIP/ZIP e a freguesia. A dinamização e animação será abordada de várias formas, desde o 

apoio à organização local nos BIP/ZIP em atividades e eventos quotidianos, bem como o apoio do 

comércio local, através de iniciativas que incitem ao consumo interno e dinamização de espaços 

comuns. Subjacente a esta atividade, está a criação de uma memória coletiva e o reforço identitário, 

promovendo iniciativas de reconhecimento, registo e exposição das vivências da zona (CML, 2010). 
 

 O programa funciona através de parcerias e pequenas intervenções locais – financiadas 

pelo programa BIP/ZIP, fomenta-se a regeneração urbana, envolvendo intervenções estruturantes – 

apoiadas por GABIP e financiadas e desenvolvidas no quadro normal da intervenção municipal, num 

modelo de atuação de relação de proximidade de partilha de decisão e responsabilidade de 

coordenação de resposta local, de articulação inter-pelouros e inter-serviços da CML por forma a 

uma monitorização sistemática dos territórios dos BIP/ZIP (CML, 2010). 
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Através da inclusão das comunidades académicas e de investigação parceiras, pretende-se 

elevar a autoestima e o sentimento de pertença ao espaço público e locais de residência, 

valorizando, por um lado, a sua ativa participação e, por outro, criando ateliers e oficinas nos bairros, 

bem como iniciativas de embelezamento das ruas e de gestão de espaços comuns. (CML, 2010) 

As iniciativas desenvolvidas ao longo do processo permitirão incrementar a participação 

ativa da população local, desenvolvendo e fomentando uma participação continua que irá 

ultrapassar os limites temporais do projeto (CML, 2010). 
 

Os diversos agentes envolvidos serão parte ativa do processo de decisão e melhoria do seu 

território, trabalhar-se-á e desenvolver-se-á uma nova mentalidade comunitária de participação 

democrática no território, de valorização dos saberes informais que irá fomentar tanto a autoestima 

da população local como o seu interesse em fazer parte deste processo terminado o projeto e a 

ação dos seus técnicos. Criam–se equipas multidisciplinares de intervenção articulada com os 

outros BIP’s da zona que estimularão a participação local através de um contato diário e da 

dinamização de atividades (CML, 2010). 
 

Com vista a atingir os objetivos específicos e a otimização dos recursos locais, registar-se-

ão competências, saberes e produtos da zona numa relação de proximidade, ouvindo, informando e 

procurando apoios na ótica do fomento da capacidade de auto-organização dos BIPZIP (CML, 

2010). 

Para combater a desocupação jovem e a elevada taxa de desemprego, por exemplo, a 

equipa do projeto poderá promover, transversalmente a outras atividades ações que facilitem a 

inserção no mercado de trabalho, potenciem o empreendedorismo/comércio local da zona e 

proporcionem a mobilidade das comunidades e a abertura dos bairros com novas pessoas e a 

melhoria de espaços existentes (CML, 2010). 
 

A equipa do projeto recorrerá a metodologias participativas para promover o debate público 

e a procura de soluções coletivas em pequenos investimentos e ações integradas (CML, 2010). 

 
O método de trabalho assenta na auscultação, reconhecimento, diagnóstico e intervenção, 

como estímulo de processos de auto-organização. A equipa será constituída por grupos de trabalho 

nos bairros, com um coordenador, um animador e um monitor que servirá de elo de ligação à 

comunidade (CML, 2010). 
 

O programa tem com finalidade otimizar a gestão dos recursos locais (humanos, físicos, 

capital social, conhecimento, institucionais, entre outros) já existentes, por um lado, e por outro 

estimular a participação e o empowerment, com reflexos por exemplo na criação e consolidação de 

associações ou cooperativas de comerciantes, artesãos, artistas, moradores, horto floricultores e 

outros (CML, 2010). 
 

Com este objetivo pretende-se ainda criar mecanismos de facilitação dos processos de 

organização, indispensáveis ao desenvolvimento social, cultural e económico dos territórios de 

intervenção (CML, 2010). 
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Tendo em conta as atividades que irão ser implementadas, os resultados expectados 

prendem-se com a abertura destes territórios à cidade, tornando estes espaços permeáveis e 

agregadores de intensos fluxos de pessoas, ideias, serviços e produto pensável criando uma rede 

de parceiros posicionados em diferentes áreas de intervenção, que vão desde o sector público até 

ao privado com e sem fins lucrativos, e em áreas como a educação, a saúde mental e física, ensino 

superior e investigação, comércio local, associativismo local, entre outros (CML, 2010). 
 

A sustentabilidade deste objetivo passa por mitigar a ajuda externa, através do estímulo à 

auto-organização das comunidades e agentes transformadores, pela otimização dos seus recursos 

e formas de atuar no território, e pelo despoletar de novas lideranças locais e reforço das existentes. 

Para além disso tenciona-se potencializar os recursos endógenos destes territórios com o intuito de 

garantir a continuidade das atividades do Projeto após o seu términus de modo a conferir uma maior 

autonomia aos atores da comunidade (CML, 2010). 
 

Assim sendo, torna-se possível reforçar as suas capacidades de auto-organização e de 

mobilização emergindo um processo de auto consciencialização por parte da comunidade enquanto 

atores e não objetos de intervenção, sendo assim possível a esta controlar os seus destinos 

pessoais e coletivos (CML, 2010). 
 

Para a consecução deste objetivo torna-se indispensável criar uma rede de parceiros 

posicionados em diferentes áreas de intervenção, que vão desde o sector público até ao privado 

com e sem fins lucrativos, e em áreas como a educação, a saúde mental e física, ensino superior e 

investigação, comércio local, associativismo local, entre outros (CML, 2010). 
 

A existência do programa BIP/ZIP proporciona através do desenvolvimento de iniciativas 

formativas de cariz inovador a moradores empreendedores e promove a redução da taxa de 

desocupação e desemprego em específico nos territórios BIP/ZIP. Os moradores irão adotar 

competências empreendedoras que permita aos jovens encontrar soluções de inserção 

socioeconómico e de sustentabilidade económica (CML, 2010). 
 

Através das atividades de formação, capacitação, mentora e apoio para o desenvolvimento 

de propostas de negócios pretende-se conseguir o desenvolvimento autónomo da população local, 

que sejam líderes dos seus projetos vitais e profissionais e que a nossa intervenção tenda a 

desaparecer progressivamente ao longo do processo de intervenção do projeto. Como qualquer 

iniciativa de desenvolvimento comunitário e social, os agentes de apoio serão só intervenientes ao 

longo do processo do projeto para o empowerment, a capacitação e o fomento da autonomia da 

população local, finalizado o processo a população local estará capacitada e será conhecedora de 

todos os saberes, meios, recursos e estratégias para a entrada no mercado de trabalho ou para o 

desenvolvimento autónomo das suas iniciativas de negócio (CML, 2010). 
 

Os recursos humanos, afetos aos projetos estão organizados por um Coordenador geral e 

um por cada bairro da zona, um morador animador (em formação) por cada e estagiários afetos ao 

programa de estágios (CML, 2010). 
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A equipa estabelecerá parcerias de intervenção com base no consórcio e em futuras 

parcerias. A equipa desenvolverá um trabalho de proximidade com os moradores através das 

atividades, e fará auscultação local dos problemas e das dinâmicas com intuito de identificar 

indicadores urbanos para o Observatório Local (CML, 2010). 

Far-se-á a prospeção e registo de saberes, produtos, potenciais empreendedores e serviços 

nos BIPZIP e na freguesia para usufruto da marca “zona” (CML, 2010). 
 

A equipa funcionará de forma estratégica no planeamento de ações com o consórcio e de 

forma tática para responder às dinâmicas socio-territoriais, com o contributo do Morador Animador 

na organização de eventos (CML, 2010). 
 

Pretende-se envolver os moradores e em especial os animadores como fomento da auto-

organização e a inclusão social nos bairros, entre bairros e na freguesia. 
 

Proceder-se-á ao registo da informação recolhida no trabalho de proximidade através das 

seguintes ferramentas: diário de bordo: Levantamento fotográfico; inquérito por questionário para 

mapear possíveis parceiros, artistas, artesãos, horticultores e outros; Conversas e entrevistas a 

moradores e registo de depoimentos sobre memórias e histórias. Constituir-se-á uma “base de 

dados” com indicadores sociais, económicos, ambientais, urbanos e habitacionais (CML, 2010). 

2.1.1. Plano Local de Habitação 

Desde 2008 que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a elaborar 

programas e medidas para requalificar e reabilitar a arquitectura e espaços 

verdes da cidade. É a partir do Plano Estratégico para a Habitação 2008-2013, 

de âmbito nacional, criado pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU), que estão previstos os Programas Locais de Habitação, onde o 

Programa BIP/ZIP se insere (CML,2010). O PLH, (fig.15) tem como missão, 

melhorar a cidade, atrair nova população e passar da crise à oportunidade. Para 

tal sustenta se nos seguintes eixos e objetivos enquadradores: 

a) Melhorar a qualidade do parque habitacional; b) Melhorar a qualidade de 

vida urbana e coesão social; c) Promover a coesão social, diminuindo assimetrias; d) adequar a 

oferta à procura de habitação; e) Numa logica de poupança de recursos; f) Dar oportunidade à 

reabilitação; g) Garantir os solos necessários para re-habitar; e h) Promover a administração aberta” 

(CML, 2010).  

2.1.2. Carta dos BIP/ZIP   

A carta BIP/ZIP resulta da representação gráfica das carências urbanas e sociais, 

sinalizadas através do recurso a meios expeditos de mensuração da realidade social que se quis 

caracterizar, como inquéritos por questionário, consultas públicas e diferentes níveis de participação 

desde especialistas de diferentes áreas, cidadãos e organizações de envolvimento local (CML, 

2010). 

Fig. 15 - PLH -  Lisboa 
Fonte: PLH 
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De acordo com o Relatório da Metodologia de identificação e construção da carta dos 

BIP/ZIP, CML (2010), começou por se procurar qual seria a definição de “Bairro Crítico”, integrando 

com a pesquisa de vários indicadores demográficos, entre eles, socioeconómicos, ambientais e 

urbanísticos. Não colocando mais conotação negativa nesta definição, progrediu-se para uma 

definição mais específica, Bairros de Intervenção Prioritária (BIP), acrescentando também as Zonas 

de Intervenção Prioritária (ZIP) (CML, 2010). 
 

 Previamente à aprovação da Carta dos BIP/ZIP, foram estudadas, no Relatório da 

Metodologia de identificação e construção da carta dos BIP/ZIP, CML (2010), as suas possíveis 

delimitações. Para este feito foram necessárias duas abordagens para se delimitar os Bairros e as 

Zonas identificados na Carta dos BIP/ZIP. Numa primeira, foram colocadas num suporte cartográfico 

delimitações municipais reais passiveis de se enquadrarem no conceito de Bairro Prioritário, pois no 

programa do PLH já tinham sido assinaladas. Na seguinte listagem encontramos as sete primeiras 

delimitações: (CML, 2010). 

i) “ACRRU – Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística 
ii) AUGI – Área Urbana de Génese Ilegal 
iii) Bairros Municipais (sob gestão da GEBALIS) com problemáticas especiais 
iv) Zonas Remanescentes do PIMP e do PER (Programas Especiais de Realojamento)  
v) Bairros ex-SAAL com problemas graves pendentes 
vi) Área de intervenção da SRU Ocidental – Soc.de Reabilitação Urbana Ocidental 
vii) Área de intervenção do Programa Viver Marvila” (CML, 2010). 

 

 A segunda abordagem presente no relatório supra identificado, teve como base um método 

analítico, que permitiu chegar à escala de quarteirão e passar a existir um realce gráfico mais 

preciso. As situações mais críticas nas dimensões socioeconómicas, ambiental e urbanística foram 

identificadas através de vários indicadores relevantes selecionados, o que permitiu construir um 

índice social e um urbano. Para terminar foi complementada a análise cartográfica com informações 

à escala das freguesias (ver anexo 218) (CML, 2010). 
 

 A Carta dos BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa foi aprovada pela 

CML em 17 de Novembro de 2010. Inclui 67 bairros ou zonas prioritárias como podem ser 

identificados no Mapa da figura 16. 

                                                
18 Carta e respetiva lista com as freguesias dos 67 BIP/ZIP 
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Figura 16– Carta dos BIP/ZIP Fonte: Carta BIP/ZIP 67 territórios. Dados: CML 

2.1.3. Edições do Programa BIP/ZIP 

 A primeira edição do Programa BIP/ZIP foi realizada em 2011, e o período de entrega de 

candidaturas decorreu entre Fevereiro e Março do mesmo ano, ainda com a possibilidade de envio 

da candidatura via postal, tendo sido o único ano em que existiu esta alternativa, para além da 

possibilidade de envio digital. O programa continuou ininterruptamente com as edições desde 2011 

até ao presente ano. Nesta dissertação iremos somente abordar até ano 2017 pois o programa 

BIP/ZIP 2018 ainda se encontra a decorrer (CML, 2011). 

 

2.1.4. Tipologias dos BIP/ZIP 

Após a consulta pública foi possível a organizar os territórios BIP/ZIP em quatro tipologias 

distintas: Tipologia AUGI, Histórico, Municipal e Outro/Misto.  
 

Na tipologia AUGI, estão inseridos os BIP/ZIP de áreas urbanas de Génese Ilegal, na 

tipologia Histórico encontram-se todos os bairros ou zonas históricas, na tipologia Municipal estão 

inseridos os bairros municipais e a tipologia Outro/Misto estão integrados todos aqueles com 

caracteristicas diferentes às apontadas nas tipologias anteriores.  
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Estabeleceram-se valores máximos de financiamento para cada acção elegível de 

candidatura apresentada. Existem três ações elegíveis de projetos: i) intervenções pontuais; ii) 

serviços à comunidade e iii) pequenos investimentos e ações integradas. Para cada uma destas 

prevê-se um apoio financeiro máximo de 5.000€, 25.000€ e 50.000€, respetivamente. 

 

2.1.5. Temáticas dos projetos 

Aquando do processo de candidatura ao programa é pedido que seja identificada uma 

temática preferencial em que o projeto se insere. Existem seis temáticas: 1) Promoção da 

Cidadania; 2) Competências e Empreendorismo; 3) Melhorar a Vida no Bairro; 4) Prevenção e 

Inclusão; 5) Reabilitação e Requalificação dos Espaços; e 6) Outra (CML,2010). 
 

Na temática Promoção da Cidadania, inserem-se os projetos que promovam “a participação 

dos moradores na identificação e resolução dos seus próprios problemas; que promovam iniciativas 

pessoais e coletivas para melhorar a convivência, intergeracionalidade e interculturalidade; que 

promovam a corresponsabilidade na qualidade de vida do Bairro” (CML, 2015). 
 

Na temática Competências e Empreendorismo, inserem-se os projetos que promovam “a 

formação dos vários grupos vulneráveis no sentido de ajudar à resolução de problemas e 

desenvolver boas práticas pessoais e comunitárias; Projetos desenvolvidos por/para os moradores 

que promovem a economia local e que pretendam alavancar as atividades económicas; e Projetos 

que promovam a troca de saberes com o objetivo de criar novas competências, tendo em vista a 

autonomia” (CML, 2015). 
 

Na temática Melhorar a Vida no Bairro, inserem-se os projectos “cuja ideia principal seja 

melhorar a imagem do bairro, por parte dos moradores e da sociedade, desde o aspeto visual à 

superação de preconceitos sociais; que promovam o sentido de pertença e corresponsabilidade com 

o património comum, através de atividades lúdicas e culturais; e que se direcionem principalmente 

para o desenvolvimento de atividades desportivas e de lazer favorecendo a coesão do bairro e/ou 

inter-bairro” (CML, 2015). 
 

Na temática Reabilitação e Requalificação dos Espaços, objeto de estudo desta dissertação, 

inserem-se os projetos “direcionados para a (re)qualificação do espaço público, espaços de lazer e 

fruição, por iniciativa da Comunidade e em prol da mesma; que visem a requalificação de espaços 

não habitacionais em beneficio dos residentes e/ou destinados a melhorar e/ou aumentar a 

qualidade dos serviços prestados à Comunidade; projetos de Intervenção Urbanístico-Legal que 

promovam intervenções no tecido edificado e/ou a regularização de questões urbanísticas e 

patrimoniais (como os casos das ex SAAL, ex Cooperativas e AUGI’s)” (CML, 2015). 
 

Na temática Outra, inserem-se todos os projetos que não se encontram caracterizados pelas 

temáticas acima apresentadas. Quando desta situação se trata, é pedido que no preenchimento da 

candidatura seja assinalada a temática Outra e identificada até trinta caracteres a nova temática 

preferencial, para que melhor represente o projeto (CML, 2015). 
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2.1.6. Entidades Promotoras e Parceiras 

Para cada projeto é exigido que sejam nomeadas as funções das instituições no mesmo, se 

são entidades parceiras ou promotoras. São necessárias pelo menos duas entidades em que uma 

delas terá de ser promotora (CML,2015). 
 

A entidade promotora tem de estar devidamente legalizada pois é aquela que recebe o 

financiamento, é responsável pela execução do projeto, bem como a que tem a responsabilidade 

sobre a apresentação de contas perante a CML, acrescido da responsabilidade de promover a 

apresentação da candidatura além de ser quem assina o protocolo com a CML (CML,2015). 
 

A entidade parceira não tem quaisquer responsabilidades financeiras sobre o projeto 

perante a CML, no entanto, contribui na apresentação da candidatura e no desenvolvimento do 

projeto aprovado. Podem ser entidades parceiras instituições “sem personalidade jurídica e sem 

NIF, como por exemplo, movimentos ou grupos informais.” (CML, 2015). 

2.1.7. Critérios de Avaliação dos projetos  

No processo de candidatura as entidades promotoras e parceiras do projeto têm de ter em 

conta variados fatores. Em primeira estância, terão de respeitar os requisitos definidos pelas Regras 

do programa para que o projeto seja elegível (ver tipologias dos projetos), se tal não acontecer 

serão eliminados automaticamente pela equipa de coordenação do mesmo. Caso cumpram estes 

requisitos a candidatura será apresentada e avaliada por um júri independente (CML,2010). 
 

Numa segunda fase, quando a candidatura é presente a um júri este avalia a mesma 

quantitativamente, de acordo com cinco critérios previamente definidos, elaborando uma lista de 

todas as candidaturas e as suas classificações (CML,2010). 
 

Na primeira edição, ano 2011, os critérios de avaliação e as respetivas ponderações eram 

diferentes, sendo eles: Pertinência e Complementaridade (de 0-10); Participação (de 0-30); Coesão 

Social e Territorial (de 0-30); Inovação (de 0-20); e Planeamento e Avaliação (de 0-10). Este ultimo 

foi substituído pela sustentabilidade a partir de 2012, mantendo-se os restantes e as 

correspondentes operacionalizações dos critérios de avaliação do júri (ver anexo 1). 
 

Os critérios de avaliação e as respetivas ponderações desde de 2012 até ao corrente ano 

são: 

i. Participação – com ponderação de 0 a 30; 
ii. Pertinência e Complementaridade – com ponderação de 0 a 20; 
iii. Coesão Social e Territorial – com ponderação de 0 a 20; 
iv. Sustentabilidade – com ponderação de 0 a 20; 
v. Inovação – com ponderação de 0 a 10” (CML,2012). 

 
 Na eventualidade de empate no total da pontuação atribuída, as candidaturas deverão ser 

ordenadas de acordo com o peso da pontuação obtida em cada critério, sendo que a importância 

dos critérios apresentados em cima segue de forma decrescente (CML, 2012). 
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2.2. Ensaio de sistematização de resultados 2011-2017  

Durante a investigação foram recolhidos dados dos sete primeiros anos do programa, 

dados possíveis e disponíveis do site da CML – Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local19. 

Foram analisadas as candidaturas recebidas e as suas relações com as que foram aprovadas e não 

aprovadas. Os montantes envolvidos nas mesmas, por cada um dos 67 BIP/ZIP aos longo dos sete 

anos de 2011 a 2017. Foram de igual forma tidas em consideração as diferentes temáticas dos 

projetos, para que posteriormente, pudessem ser respondidas as questões formuladas nos objetivos 

pertinentes a esta dissertação (PLH,2017). 
 

Com base nos dados obtidos, foram elaboradas tabelas sintetizadoras de informação dos sete 

anos e outras mais completas, cada uma com informação referente ao ano, estas últimas poderão 

ser consultadas nos anexos desta dissertação. Foram juntamente realizados mapas (mapas de 1 a 

7) que podem facilitar a leitura visual das candidaturas aprovadas e não aprovadas ao longo dos 

anos, onde geograficamente se visualiza os projetos aprovados e não aprovados independentes da 

temática. 

2.2.1. Análise por candidaturas  

No gráfico 1, apresenta-se a totalidade de candidaturas submetidas (778), a todas as 

temáticas, durante os sete primeiros anos versus as que foram aprovadas (269) e não aprovadas 

(509), nas várias edições. 

Gráfico 1 – Candidaturas BIP/ZIP de 2011 a 2017  Fonte: Autor. Dados: CML  

Da leitura do gráfico 1, destaca-se o ano de 2014, relativamente ao número total de 

candidaturas recebidas (146), sendo que somente destas 39 foram aprovadas (26,71%).  
 

Nos anos 2012, 2013, 2015 e 2017, foram em tudo semelhantes ao número de candidaturas 

recebidas, entre 106 e 109 candidaturas, para os anos 2012 e 2015, respetivamente. Relativamente, 

ao número de candidaturas aprovadas em relação às recebidas, podemos destacar o ano 2013 com 

48,15%, e o ano 2012 com 26,42%, já nos anos 2015 e 2017 verificamos uma relativa semelhança 

                                                
19 Disponível em: http://habitacao.cm-lisboa.pt 
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percentual, 33,03% e 35,51%, respetivamente. O ano 2011 (ano de arranque do programa), apesar 

de ter sido aquele em que foram recebidas menos candidaturas, a percentagem de candidaturas 

aprovadas em relação a estas é de 41,25%, sendo aquela que se aproxima mais do ano 2014. Do 

ponto de vista geográfico, pode-se através dos mapas seguintes (de 1 a 7) identificar através da 

legenda por cada edição dos sete anos (2011 a 2017) os projetos aprovados, não aprovados e sem 

candidaturas.  
 

No mapa 1, distinguem-se os BIP/ZIP, que tiveram pelo menos um projeto aprovado em 

2011 – assinalados a verde; os que não tiveram projetos aprovados – assinalados a encarnado; e, 

por fim, os que não tiveram nenhuma candidatura para o BIP/ZIP – assinalados a cinzento. Verifica-

se que em 67 BIP/ZIP assinalados pelo programa 15 desses não tiveram nenhuma candidatura no 

ano 2011, representando aproximadamente 22,39% dos territórios BIP/ZIP. Já a percentagem de 

candidaturas aprovadas relativamente às candidaturas recebidas foi de 42,86%. 

Mapa 1 – Candidaturas BIP/ZIP de 2011 Fonte: Autor. Dados: CML      Legenda – n – número do BIP/ZIP  - 

BIP/ZIP sem candidaturas submetidas - BIP/ZIP sem candidaturas aprovadas - BIP/ZIP com 
candidaturas aprovadas 
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De acordo com o mapa 2, verifica-se que todos os BIP/ZIP tiveram candidaturas, no entanto 

houve um número bastante mais elevado de BIP/ZIP com candidaturas não aprovadas (78) do que 

os que tiveram candidaturas aprovadas (28). Em 2012 houve 33 BIP/ZIP com,, pelo menos, um 

projeto aprovado, representando no total de 67 BIP/ZIP, (49,25%). Nas 106 candidaturas 

apresentadas, a percentagem dos projetos aprovados é de 26,4% para uma grande maioria das 

candidaturas não aprovadas (73,6%). 

 

Mapa 2 – Candidaturas BIP/ZIP de 2012 
Fonte: Autor. Dados: CML   

Legenda – n – número do BIP/ZIP - BIP/ZIP sem candidaturas aprovadas - BIP/ZIP com candidaturas 
aprovadas 
 

Verifica-se no mapa 3 que em 2013, 51 em 67 BIP/ZIP tiveram projectos aprovados (pelo 

menos um), correspondendo a uma percentagem de 76,1%. No que diz respeito ao rácio entre o 

número de candidaturas recebidas (108) no mesmo ano para o número de candidaturas aprovadas 

(52), foi de 48,2%.  
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Mapa 3 – Candidaturas BIP/ZIP de 2013  
Fonte: Autor. Dados: CML  

Legenda – n – número do BIP/ZIP - BIP/ZIP sem candidaturas aprovadas - BIP/ZIP com candidaturas 
aprovadas 
 

No ano 2014, verifica-se o maior número de candidaturas recebidas (146) pelo programa 

durante os sete anos (2011 a 2017). Dos 67 BIP/ZIP, 40 tiveram pelo menos um projeto aprovado, 

com apresentado no mapa 4, o que representa 59,7% do total de BIP/ZIP. Já a relação de 

candidaturas aprovadas (39) para as candidaturas recebidas (146) é de 26,7%. 
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Mapa 4 – Candidaturas BIP/ZIP de 2014 
Fonte: Autor. Dados: CML 

Legenda – n – número do BIP/ZIP - BIP/ZIP sem candidaturas aprovadas - BIP/ZIP com candidaturas 
aprovadas 
 

Tal como se pode visualizar no mapa 5 de 2015, 39 BIP/ZIP no total dos 67, tiveram pelo 

menos um projeto aprovado, o que percentualmente representa 58,2%. E para o total de 

candidaturas recebidas (109), 37 foram aprovadas, o que se traduz em 35,8%.  
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Mapa 5 – Candidaturas BIP/ZIP de 2015 
Fonte: Autor. Dados: CML 

Legenda – n – número do BIP/ZIP - BIP/ZIP sem candidaturas aprovadas - BIP/ZIP com candidaturas 
aprovadas 
 

Verifica-se no mapa 6 referente ao ano 2016, que temos novamente BIP/ZIP que não 

tiveram nenhuma candidatura (2), versus 54 num total de 67 BIP/ZIP que tiveram projetos 

aprovados, correspondente a uma esmagadora maioria de 80,6%. Já as candidaturas recebidas 

foram 122, a percentagem de candidaturas aprovadas em relação às recebidas é de 35,3% (43).  
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Mapa 6 – Candidaturas BIP/ZIP de 2016 
Fonte: Autor. Dados: CML 

Legenda – n – número do BIP/ZIP  - BIP/ZIP sem candidaturas submetidas - BIP/ZIP sem candidaturas 

aprovadas - BIP/ZIP com candidaturas aprovadas 
 

No último destes mapas, o mapa 7, encontram-se registadas as candidaturas do ano 2017, e 

que é uma exceção à regra, podemos verificar que todos os BIP/ZIP tiveram pelo menos um projeto 

aprovado à exceção do BIP/ZIP número 2 (Bairro Dois de Maio) que apesar de ter tido candidaturas, 

não foram aprovadas. Esta diferença significativa deveu-se a uma candidatura que contemplou 

todos os BIP/ZIP exceto aquele já identificado. Assim sendo, temos uma percentagem de 98,5% dos 

BIP/ZIP (66 em 67) com pelo menos uma candidatura aprovada. Já no que diz respeito à 

percentagem de candidaturas aprovadas (38) vs as candidaturas recebidas (107) corresponde 

apenas a 35,5%. 
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Mapa 7 – Candidaturas BIP/ZIP de 2017 
Fonte: Autor. Dados: CML 

Legenda – n – número do BIP/ZIP - BIP/ZIP sem candidaturas aprovadas - BIP/ZIP com candidaturas 
aprovadas 

2.2.2. Montantes envolvidos nas candidaturas  

Após a quantificação de projetos a realizados ao longo dos sete anos (2011 a 2017) nos 67 

BIP/ZIP, pretendeu-se perceber financeiramente o investimento que estes projetos refletiram nos 

mesmos, fazendo uma análise dos valores que poderiam ter sido aplicados versus o valor que foi 

aplicado.  
 

Procurou-se também perceber se existiriam BIP/ZIP com mais projetos de maior valor 

atribuído. Para verificação desta realidade foram elaboradas tabelas por anos, com base em tabelas 

já disponíveis no site da CML. Verifica-se em muitas candidaturas, principalmente após 2012, que a 

maioria eram candidaturas conjuntas, quer isto dizer, que o projeto em causa poderia contemplar 
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dois ou mais BIP/ZIP. Por conseguinte, dividiu-se o valor requerido pelo número de BIP/ZIP que a 

candidatura indicava que iriam beneficiar daquele projeto. 

Anos  Financiamento das candidaturas 
não aprovadas 

Financiamento das 
candidaturas aprovadas 

Financiamento total 
estimado: 

2011 1.345.961,00 € 1.249.843,00 € 2.595.804,00 € 

2012 2.715.989,00 € 997.003,00 € 3.712.992,00 € 

2013 2.284.153,00 € 1.905.548,00 € 4.189.701,00 € 

2014 4.511.819,00 € 1.608.544,00 € 6.120.363,00 € 

2015 3.059.700,00 € 1.590.825,00 € 4.650.525,00 € 

2016 3.641.758,00 € 1.606.806,00 € 5.248.564,00 € 

2017 3.044.472,00 € 1.605.852,00 € 4.650.324,00 € 

Total 20.603.852,00 € 10.564.421,00 € 31.168.273,00 € 

Tabela 1 – Financiamento das candidaturas aprovadas e não aprovadas entre 2011 e 2017     
Fonte: Autor. Dados: CML 2011 a 2017  

Como se verifica na tabela 1, os valores apresentados nos sete anos (2011-2017), das 

candidaturas aprovadas são sempre superiores, ao valor inicialmente estipulado pelo Orçamento 

Municipal, de 1 milhão de euros, exceto no ano 2012. Estas autorizações de aumento de dotação do 

Programa foram ao longo dos anos, autorizadas através dos despachos e deliberações 

devidamente assinaladas no site do Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da CML 

(CML,2018). 

Estes valores de financiamento referidos na tabela 1, são aqueles que foram atribuídos aos 

projetos pelo programa BIP/ZIP. Nestes sete anos, como é possível verificar, o valor total atribuído, 

pelo programa foi de 10.564.421,00 €. Ao longo dos anos verificou-se que as entidades parceiras e 

promotoras, dada a limitação de verba que poderiam solicitar (50.000€), começaram também a 

investir nestes projetos, traduzindo-se em projetos com valores monetários significativamente 

superiores a projetos possíveis de realizar “com um teto” de 50.000€.  

2.2.3. Análise dos montantes envolvidos de candidaturas aprovadas por BIP/ZIP  

Após a análise dos valores totais envolvidos nos anos de estudo desta dissertação, foi 

construída uma tabela, que poderá ser consultada em anexo 3 20, onde foram contabilizados os 

valores atribuídos pelo programa aos projetos aprovados durante os sete anos, bem como a 

quantidade total de projetos por BIP/ZIP. 

Verifica-se que o BIP/ZIP nº41 – Sete Moinhos, foi o que obteve durante os sete anos, o 

valor mais baixo de financiamento por parte do programa, resultando apenas em 5 candidaturas 

aprovadas com um total de 15.047,71€. Por oposição, o BIP/ZIP nº44-Mouraria, obteve durante o 

mesmo período, 22 candidaturas aprovadas com um total de 546.881,73€. Isto é 35 vezes mais. 

                                                
20 Anexo 3 – Valor monetário por bip/zip das candidaturas aprovadas entre 2011-2017 
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Tendo em consideração que o total de projetos aprovados foi de 269, relativamente aos sete 

anos, e a respetiva média é de 4 projetos por BIP/ZIP, num universo dos 67 BIP/ZIP. O mesmo 

raciocínio aplicado ao financiamento temos um valor médio por BIP/ZIP de 157.677,93€, ora verifica-

se entre os BIP/ZIP significativas diferenças de financiamento nas propostas apresentadas no anexo 

3. 
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3.0. CONTRIBUTO PARA A AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NA TEMÁTICA DA REABILITAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS   

 

“Reabilitação é um processo integrado sobre uma área 
que se pretende manter ou salvaguardar. No geral 
envolve o restauro ou conservação de imóveis, a que 
alguns chamam de reabilitação física, e a revitalização 
funcional, ou seja, a dinamização do tecido económico e 
social, uma vez que manter um bairro implica conservar 
as suas características funcionais, aumentar a sua 
capacidade de atracão, quer para os habitantes, quer 
para o exercício de atividades económicas e sociais 
compatíveis com a resistência” (Salgueiro, 1992, p.390). 

 

3.1. Análise à temática – Reabilitação e Requalificação de Espaços 2011 – 2017  

 

No presente capítulo, será apresentado o estudo realizado à temática RRE durante os sete 

anos em estudo, tanto numa abordagem geral, e posteriormente numa abordagem mais particular, 

onde é focado o estudo das candidaturas aprovadas, e a sua relevância face às problemáticas 

levantadas no diagnóstico prévio ao início do programa. 

3.1.1. Análise das candidaturas envolvidas por temática e os respetivos montantes  

Para se proceder à análise, no capítulo seguinte, da temática Reabilitação e Requalificação 

de Espaços (RRE), estudou-se á priori, os totais de candidaturas por cada temática durante o 

período dos sete anos em estudo, bem como os respetivos valores de financiamento que as 

mesmas representam, para que seja possível ter uma perceção geral da posição desta temática em 

relação às restantes.  

Como se verifica na tabela 2, a temática que teve mais candidaturas aprovadas nos sete 

anos, foi a “Inclusão e Prevenção” com 59, por oposição, a esta encontra-se a temática “Outra” com 

um total de 16. A temática RRE, apesar de no ano 2011 ter sido a que teve maior número de 

candidaturas aprovadas, no total dos sete anos, com 38 (praticamente menos 20 candidaturas que a 

temática “Inclusão e Prevenção”), encontra-se, no geral, na penúltima posição das aprovadas em 

relação às outras temáticas.  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

C
a

n
d

id
a

tu
ra

s 
a

p
ro

va
d

a
s 

p
o

r 
te

m
á

tic
a

 

"Reabilitação e Requalificação dos 
Espaços" 

11 2 9 6 6 3 1 38 

"Competências e Empreendedorismo" 7 4 12 11 7 6 11 58 

"Promoção da Cidadania" 5 6 7 3 6 9 6 42 

"Inclusão e Prevenção" 4 4 9 10 9 14 9 59 

"Melhorar a Vida no Bairro" 7 3 13 8 7 10 9 57 

"OUTRA"  0 9 2 1 2 1 1 16 

Tabela 2 – Candidaturas aprovadas por temática entre 2011 e 2017      Fonte: Autor. Dados: CML 
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De acordo com a análise feita à tabela 3, verifica-se que a temática “Competências e 

Empreendimento” foi a que obteve, durante os sete anos deste estudo, o valor maior de 

financiamento (2.350.472,60€), todavia não foi aquela que obteve maior número de projetos 

aprovados, como já confirmado na tabela 2, esta corresponde a uma média de 40.525,39€ por cada 

um dos 58 BIP/ZIP em causa. 

No mesmo período a temática RRE conseguiu, 1.564.787,04€, este valor corresponde a 

uma média de 41.178,61€ por cada um dos 38 BIP/ZIP. 

Na temática “Promoção e Cidadania” o valor de financiamento corresponde a 

1.785.637,93€, que por seguinte equivale ao valor médio de 42.515,19€ por cada um dos 42 

BIP/ZIP. O valor médio das 59 candidaturas aprovadas na temática “Inclusão e Prevenção”, foi de 

33.933,72€ que obtiveram um total de financiamento de 2.002.089,53€.  

Já para a temática “Melhorar a Vida no Bairro”, o valor médio por BIP/ZIP (57), foi de 

36.402,07€, que obteve uma dotação de 2.074.917,98€. Para concluir, a temática “Outra”, que 

alcançou uma verba de 675.111,37€, pôde usufruir de um valor médio pelos 16 BIP/ZIP de 

42.194,46€. 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

C
a

n
d

id
a

tu
ra

s 
a

p
ro

va
d

a
s 

p
o

r 
te

m
á

tic
a

s RRE 402.138,04 
€ 

23.529,00 € 377.649,00 
€ 

288.263,00 
€ 

299.300,00 
€ 

123.908,00 
€ 

50.000,00 
€ 

1.564.787,04€ 

Competências e 
Empreendedorismo 

195.047,69 
€ 

176.462,00 
€ 

455.337,98 
€ 

394.448,00 
€ 

323.466,93 
€ 

325.542,00 
€ 

480.168,00 
€ 

2.350.472,60 € 

Promoção da 
Cidadania 

47.700,00 
€ 

239.876,00 
€ 

349.748,93 
€ 

163.775,00 
€ 

331.474,00 
€ 

421.467,00 
€ 

231.597,00 
€ 

1.785.637,93 € 

Inclusão e 
Prevenção 

101.437,59 
€ 

93.701,00 
€ 

259.072,00 
€ 

355.009,00 
€ 

327.259,94 
€ 

469 421,00 
€ 

396.189,00 
€ 

2.002.089,53 € 

Melhorar a Vida 
no Bairro 

28.479,98 
€ 

109.600,00 
€ 

518.440,00 
€ 

363.049,00 
€ 

281.024,00 
€ 

358.927,00 
€ 

415.398,00 
€ 

2.074.917,98 € 

OUTRA 0,00 € 353.833,98 
€ 

99.734,99 
€ 

44.000,00 
€ 

78.299,98 
€ 

50.000,00 
€ 

49.242,42 
€ 

675.111,37 € 

Tabela 3 – Financiamento das candidaturas aprovadas por temática entre 2011 e 2017  
Fonte: Autor. Dados:CML 

Nos sete anos, comparativamente as restantes temáticas, a RRE, não foi considerada 

eventualmente como prioritária, ou elegível perante a iniciativa das entidades promotoras e 

parceiras dos BIP/ZIPs, tendo em conta as dimensões socioeconómica, ambiental e urbanística por 

aqueles considerada.  

3.1.2. Avaliação Global das temáticas entre 2011 a 2017 

Neste subcapítulo, elaboraram-se análises para cada ano (2011 a 2017) quanto ao 

percentual das candidaturas aprovadas no universo total. Conseguiu-se desta forma obter uma 

perspetiva global do peso relativo das temáticas selecionadas de ano para ano, e assim perceber a 

tendência das decisões de umas em detrimento de outras.  
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Como se pode observar na tabela 4, a temática RRE no ano 2011 deteve 1/3 das 

candidaturas aprovadas no total das 33. As restantes temáticas, como se verifica, ficaram todas 

abaixo deste valor e inclusive dos 25%.  

 2011 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas não 
aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de 
candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços 

11 7 18 33,33% 

 Competências e 
Empreendedorismo 

7 6 13 21,21% 

 Promoção da Cidadania" 5 12 17 15,15% 

 Inclusão e Prevenção 4 6 10 12,12% 
Melhorar a Vida no Bairro 6 13 19 18,18% 

OUTRA 0 0 0 0,00% 

 TOTAL 33 44 77   

Tabela 4 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2011  
Fonte: Autor. Dados: CML 

Em 2012, a temática “Outra” representou, 32,14% das candidaturas aprovadas o que 

equivale a 9 candidaturas num total de 28. As restantes candidaturas representam todas elas 

valores percentuais mais baixos que 25%, como se pode visualizar na tabela 5. 

 2012 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas 
não aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de 
candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 "Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços" 

2 5 7 7,14% 

 "Competências e 
Empreendedorismo" 

4 10 14 14,29% 

 "Promoção da Cidadania" 6 15 21 21,43% 

 "Inclusão e Prevenção" 4 19 23 14,29% 

"Melhorar a Vida no 
Bairro" 

3 17 20 10,71% 

"OUTRA" 9 12 21 32,14% 

 TOTAL 28 78 106   

Tabela 5 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2012  
Fonte: Autor. Dados: CML 
 

Em 2013, como destaca a tabela 6, a temática que teve mais candidaturas aprovadas foi 

“Melhorar a vida no Bairro”, com 13 candidaturas aprovadas num total de 52, representando ¼ 

(25%) das mesmas. Por oposição aos 2 anos anteriores verificamos na tabela 6 que os valores 

percentuais das outras temáticas já se encontram bastante mais próximos daquele que se 

encontram em destaque, à exceção da temática “Outra” que obteve no ano 2013, 2 candidaturas 

aprovadas num total de 52.  
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 2013 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas 
não aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de 
candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 "Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços" 

9 7 16 17,31% 

 "Competências e 
Empreendedorismo" 

12 9 21 23,08% 

 "Promoção da Cidadania" 7 7 14 13,46% 

 "Inclusão e Prevenção" 9 9 18 17,31% 

"Melhorar a Vida no Bairro" 13 18 31 25,00% 

"OUTRA" 2 6 8 3,85% 

 TOTAL 52 56 108   

Tabela 6 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2013  
Fonte: Autor Dados: CML 

 
Como já referido no capítulo anterior, o ano 2014, foi aquele em que mais candidaturas 

foram submetidas, no entanto, não foi o ano em que houve um maior número de aprovadas. Neste 

ano a temática que apresentou o maior número de candidaturas aprovadas foi “Competências e 

Empreendorismo”, com 11 candidaturas num total de 39, como se verifica na tabela 7. 
 

 2014 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas 
não aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de 
candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 "Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços" 

6 7 13 15,38% 

 "Competências e 
Empreendedorismo" 

11 21 32 28,21% 

 "Promoção da Cidadania" 4 19 23 10,26% 

 "Inclusão e Prevenção" 9 28 37 23,08% 

"Melhorar a Vida no Bairro" 8 26 34 20,51% 

"OUTRA" 1 6 7 2,56% 

 TOTAL 39 107 146   

Tabela 7 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2014  
Fonte: Autor. Dados: CML 
 
 

Como se pode observar na tabela 8, em 2015, não existiu nenhuma temática com mais de 25% 

das candidaturas aprovadas. Aquela que deteve do valor percentual mais alto foi “Inclusão e 

Prevenção”, com 24,32% que representa 9 candidaturas num total de 37. As restantes temáticas 

encontram-se todas com menos de 20% das candidaturas aprovadas do total.  
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 2015 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas 
não aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 "Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços" 

6 6 12 16,22% 

 "Competências e 
Empreendedorismo" 

7 13 20 18,92% 

 "Promoção da 
Cidadania" 

6 7 13 16,22% 

 "Inclusão e 
Prevenção" 

9 25 34 24,32% 

"Melhorar a Vida no 
Bairro" 

7 19 26 18,92% 

"OUTRA" 2 2 4 5,41% 

 TOTAL 37 72 109   

Tabela 8 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2015  
Fonte: Autor Dados: CML 
 

 

No ano 2016, à semelhança do ano anterior, foi igualmente a temática “Inclusão e Prevenção” 

que obteve a percentagem maior no total de candidaturas aprovadas (32,56%), o que representa 14 

em 43 candidaturas. As restantes temáticas à semelhança dos anos transatos encontram-se abaixo 

dos 25%, o que significa 10 ou menos candidaturas, como se confirma na tabela 9. 
 

 2016 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas 
não aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de 
candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 "Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços" 

3 7 10 6,98% 

 "Competências e 
Empreendedorismo" 

6 20 26 13,95% 

 "Promoção da Cidadania" 9 10 19 20,93% 

 "Inclusão e Prevenção" 14 24 38 32,56% 

"Melhorar a Vida no 
Bairro" 

10 14 24 23,26% 

"OUTRA" 1 4 5 2,33% 

 TOTAL 43 79 122   

Tabela 9 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2016  
Fonte: Autor Dados: CML 
 

Na tabela 10, foi novamente a temática “Competências e Empreendorismo”, que deteve a 

percentagem maior de candidaturas aprovadas, 11 em 38 o que equivale a 28,95% destas. Nas 

restantes temáticas existem valores percentuais próximos e da temática com mais candidaturas. A 

temática “Outra” com percentagem mais baixa, 2,63% equivale a apenas 1 candidatura num 

universo de 38. 
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 2017 Candidaturas 
aprovadas 

Candidaturas não 
aprovadas 

Total de 
candidaturas 

% de 
candidaturas 
aprovadas  

T
e

m
á

ti
c

a
s

 

 "Reabilitação e 
Requalificação dos 

Espaços" 

1 4 5 5,26% 

 "Competências e 
Empreendedorismo" 

11 12 23 28,95% 

 "Promoção da Cidadania" 6 13 19 15,79% 

 "Inclusão e Prevenção" 9 22 31 23,68% 

"Melhorar a Vida no Bairro" 9 15 24 23,68% 

"OUTRA" 1 3 4 2,63% 

 TOTAL 38 69 107   

Tabela 10 – Percentagem de candidaturas aprovadas por temática em 2017  
Fonte: Autor Dados: CML 

 
Verifica-se que existiram dois anos em que as temáticas eleitas foram (“Competências e 

Empreendorismo” e “Inclusão e Prevenção”) e que nestes sete anos, entre 2011-2017, não houve 

um ano em que a temática “Promoção da Cidadania” detivesse mais candidaturas.  

 

3.1.3. Análise das candidaturas aprovadas na temática RRE entre 2011-2017 

Na tabela 10, pode verificar-se que a percentagem de projetos RRE que foram aprovados (38), 

versus aqueles que foram recebidos (82), o que representa 46,34% no total das edições dos 67 BIPZIP. 

Nos anos 2011, 2013 e 2015, verifica-se que foram os anos onde mais de metade das candidaturas 

submetidas na temática RRE foram aprovadas. Nos restantes anos, as percentagens rondam 

aproximadamente os 30% de aprovações.  

A média de projetos aprovados na temática RRE, ao longo dos sete anos de edições é 

aproximadamente de �=5,43 projetos por ano em 67 BIPZIP revela ser um valor residual. Houve três 

anos, dos sete anos, em que se verificou valores menores a este (2012, 2016 e 2017), por oposição 

aos anos (2011, 2013, 2014 e 2015) que apresentam valores superiores a esta média.  

O número de projetos recebidos (82), nos 67 BIPZIP, distribuídos pelos 7 anos, resultaria num 

valor médio de �=11,71 projetos recebidos por ano. Este valor médio é superior a 2 vezes à média das 

candidaturas aprovadas, �=5,43.  

Relativamente ao peso das candidaturas aprovadas no total dos sete anos representam 

46,91% (38) do total das recebidas. Verifica-se ainda na tabela 11 que a grande maioria das 

candidaturas da temática RRE, não foram aprovadas, o que representa 53,08% (43) do total das 

recebidas.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Candidaturas 
aprovadas 

11 2 9 6 6 3 1 46,91 

Candidaturas não 
aprovadas 

7 5 7 7 6 7 4 53,08 

Candidaturas 
recebidas 

18 7 16 13 12 10 5 100 

% de 
candidaturas 
aprovadas na 
temática RRE 

61,11% 28,57% 56,25% 46,15% 50% 30% 33,33%  

Tabela 11 – Candidaturas na temática RRE entre 2011-2017  
Fonte: Autor Dados: CML 

Verifica-se ainda que desde 2013, um decréscimo de candidaturas aprovadas cada vez maior 

na temática RRE (ver gráfico 2). Apenas 2 candidaturas em 2017 num total (todas as temáticas), de 38 

o que representa apenas uma percentagem de 5,26% dos projetos submetidos. Comparando estas 38 

candidaturas aprovadas e divididas pelas 6 temáticas, resulta uma média de �=6 projetos em cada 

uma, que representaria uma percentagem de 15,79%, apesar de ser um cenário idealizado, a realidade 

confirma estar distante desta situação.   

Gráfico 2 – Candidaturas RRE 2011 a 2017 
Fonte: Autor. Dados CML 
 

Em 2011, os 11 BIP/ZIP que tiveram os projetos aprovados foram aqueles com os números 

9, 14, 19, 22, 31, 36, 44, 46, 47, 60, 64 e 67, como se pode verificar na tabela 12. O total de 

financiamento aprovado para estes BIP/ZIP foi de 402 138,04€. Sendo que os BIP/ZIP que tiveram 

maior valor de financiamento foram o 19, 44 e 64 cada um com 50 000€, representando cada um 

deles 12,43% do financiamento das candidaturas aprovadas para 2011. Apenas houve uma 

candidatura que contemplou mais do que um BIP/ZIP (BIP/ZIP 22 e 67), a candidatura número 71 

“O Meu Bairro é a Minha Cara” - Dá a Cara pelo Bairro, significa isto que, o valor solicitado, tratando 

da incidência em dois BIP/ZIP, foi igualmente distribuído pelos dois.  
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Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2011 

BIP/ZIP 9 14 19 22 31 36 44 46 47 60 64 67 

Valor € 14.341 39.500 50.000 9.775 49.635 8.000 50.000 49.152 49.200 22.760 50.000 9.775 

Tabela 12 – Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2011  
Fonte: Autor Dados: CML 
 

Para o ano 2012 o valor das duas candidaturas aprovadas, em sete submetidas, foi de 23 

529€. Não obstante a terem sido só duas aprovadas, a candidatura número 107 “Viva o Desporto” 

incidiu sobre sete BIP/ZIP (20, 21, 22, 25, 26, 66 e 67). Sendo que o valor atribuído a cada um ser 

um valor relativamente baixo, 2 647€, representa 11,25% do valor total do financiamento das 

candidaturas aprovadas, como se é apresentado na tabela 13. A outra candidatura aprovada, tinha 

somente um BIP/ZIP, o número 41, com um projeto aprovada no valor de 5 000€.  
 

Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2012 

BIP/ZIP 20 21 22 25 26 41 66 67 

Valor € 2.647 2.647 2.647 2.647 2.647 5.000 2.647 2.647 

Tabela 13 – Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2012  
Fonte: Autor Dados: CML 
 

Verifica-se na tabela 14, as nove candidaturas aprovadas em 16 submetidas, em 2013, 

verifica-se um valor solicitado atribuído de 377.649€. Pela primeira vez, verifica-se a existência de 

quatro candidaturas RRE para dois BIP/ZIP, o 23 e 44, cada um com duas candidaturas. Os BIP/ZIP 

com projetos aprovadas foram os números 2, 23, 34,44,47,57,67. Ao BIP/ZIP número 23, foi 

atribuído um valor total de 55.900€, representando 14,80% do valor total atribuído, correspondendo 

a um projeto com o valor provado de 24.900€ e outro com o valor 31.000€. Por outro lado, o valor 

total atribuído ao BIP/ZIP número 44, foi de 99.750€, valor que representa mais de um quarto do 

valor total conferido para as candidaturas aprovadas para 2013 (26,41%), em que para um projeto 

foram atribuídos 50.000€ e para outro 49.750€.  
 

Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2013 

BIP/ZIP 2 23 23 34 44 44 47 57 67 

Valor € 49.400 24.900 31.000 50.000 50.000 49.750 50.000 49.709 22.890 

Tabela 14 – Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2013  
Fonte: Autor Dados: CML 
 

Volta-se a verificar, em 2014, como mostra a tabela 15, uma candidatura conjunta - a 

número 146, que incide nos BIP/ZIP 36 e 64, dividindo o valor total solicitado de 50.000€ entre as 

duas. No ano em que foram 6 as candidaturas aprovadas com um valor total atribuído de 288.263€, 

os BIP/ZIP que tiveram projetos aprovados foram: 23, 24, 34, 35, 36, 64 e 67. Os quatro primeiros 

BIP/ZIP tiveram cada um deles um valor atribuído de 50.000€. Representando cada um 17,35% do 

valor total concedido em 2014.  

Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2014 

BIP/ZIP 23 24 34 35 36 64 67 

Valor € 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 38.263 

Tabela 15 – Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2014  
Fonte: Autor Dados: CML 
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Em 2015, foram 6 as candidaturas que foram aprovadas com um valor total concedido de 

299.300€, para os BIP/ZIP 15, 16, 34, 46 e 60, como é demonstrado na tabela 16. O BIP/ZIP 34 

deteve 2 candidaturas aprovadas na temática RRE, cada uma com o valor máximo de 50.000€, 

foram elas os projetos “O lugar para a participação” e o “Laboratório de Participação”. Todas as 

candidaturas que foram aprovadas tinham solicitado o valor máximo, 50.000€ (16,71%), à exceção 

daquela que incidiu sobre o BIP/ZIP 15, que solicitou e lhe foi atribuído, o valor de 49.300€ 

(16,47%). 

Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2015 

BIP/ZIP 15 16 34 34 46 60 

Valor € 49.300 50.000 50.000€ 50.000 50.000 50.000 

Tabela 16 – Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2015  
Fonte: Autor Dados: CML 
 

Somente 3 candidaturas foram aprovadas em 10 submetidas, correspondendo a um valor 

total de 123.908€. Os BIP/ZIP com projetos aprovados foram o número 4 com 23.908€, o 57 e 65 

com cada um 50.000€, como está ilustrado na tabela 17. Estes dois últimos, detêm 40,35%, cada 

um, do valor total imputado no ano 2016. 
 

Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2016 

BIP/ZIP 4 57 65 

Valor € 23.908 50.000 50.000 

Tabela 17 – Valor Financiado nas candidaturas aprovadas por BIP/ZIP na temática RRE em 2016  
Fonte: Autor Dados: CML 

 

No último ano estudado, 2017, apenas um BIP/ZIP teve o seu projeto aprovado, o BIP/ZIP 

15, com o valor de 50.000€, na temática RRE.  
 

Resumidamente, em 67 BIP/ZIP, 38 tiveram projetos RRE aprovados durante os sete 

primeiros anos do programa, que representam 46,91% do total. Os BIP/ZIP que tiveram mais 

projetos foram o número 34 - PRODAC, e o 67 - Alta de Lisboa Centro, cada um com 4 projetos 

(10,53%), como se pode verificar no mapa 8. 
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Mapa 8 – Candidaturas aprovadas na temática RRE nos BIP/ZIPs entre 2011-2017 
Fonte: Autor. Dados: CML 

Legenda – n – número do BIP/ZIP  - BIP/ZIP sem candidaturas submetidas RRE - BIP/ZIP com 
candidaturas aprovadas RRE 

 

 

Do ponto de vista do maior valor financeiro concedido a um BIP/ZIP, no total dos sete anos, 

foi ao BIP/ZIP 34 - PRODAC, com um valor total de 200.000€. Já os BIP/ZIP que tiveram, no mesmo 

período os valores mais baixos atribuídos foram os BIP/ZIP: 20, 21, 25, 26 e 66 cada um com o 

valor de 2.647€, como se verifica no mapa 9. 
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Mapa 9 – Valores totais das candidaturas aprovadas na temática RRE nos BIP/ZIPs entre 2011-2017 
Fonte: Autor. Dados: CML 

Legenda – n – número do BIP/ZIP  - BIP/ZIP sem candidaturas submetidas RRE - BIP/ZIP com 
candidaturas aprovadas RRE 
 

3.2. Notas críticas sobre as candidaturas RRE 

No processo de conclusão da Carta BIP/ZIP em 2010, teve como base inquéritos por 

questionário em papel ou disponibilizados eletronicamente, e divulgados pela cidade através da rede 

mupi21. Os inquéritos foram distribuidos às populações dos possíveis bairros e zonas de intervenção 

prioritárias, apelando à participação pública das várias comunidades, como pode ser consultado na 

figura 17 (CML, 2010). 

                                                
21 CML, 2010, Carta dos BIP/ZIP - Relatório de Consulta Pública, Lisboa 
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Figura 17 – Exemplo de cartaz colocado na rede mupi para e respetivo inquérito. Fonte: CML,2010 

Eram vários os temas que foram pedidos aos participantes desta consulta que 

identificassem como mais ou menos importantes, entre eles: “ 

a) Casas vazias/degradadas 
b) Transportes públicos 
c) Equipamentos 
d) Segurança 
e) Higiene Urbana 
f) Espaços Verdes 
g) Comércio de proximidade 
h) Desemprego 
i) Marginalidade 
j) Solidão dos idosos 
k) Desocupação dos jovens 
l) Abandono/insucesso escolar 
m) Conflitos de vizinhança 
n) Outros.” (CML,2010) 

Após esta consulta pública foi elaborado um relatório com os resultados obtidos. Nos que 

obtiveram respostas suficientes foi elaborada uma ficha-tipo diagnóstico onde foi realizada uma 

analise descritiva aos resultados obtidos, concretamente, identificados os temas que mais 

preocupavam os habitantes destes bairros e zonas, ficando assim disponível um diagnóstico das 

problemáticas mais delicadas por resolver.  

Como item crítico a destacar, dos problemas inventariados os que dizem respeito à 

dimensão urbanística, podemos assumir somente como a) Casas vazias/degradadas, c) 

Equipamentos, e f) Espaços Verdes. É igualmente crítico a falta de resposta ao questionado ou 

estas respostas foram insuficientes, donde resulta a ausência de qualquer diagnóstico efetuado, 

para aqueles BIP/ZIP.  
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A restante análise crítica que se segue, teve como abordagem metodológica o seguinte: 

Tendo-se verificado, através da análise de contéudo aos temas problemáticos assinalados, que 

resultaram da preocupação dos cidadãos por cada BIP/ZI, cruzou-se a informação que foi 

identificada em 2010, pela consulta pública para cada BIP/ZIP como temas de maior importância, 

com o que foi aprovado nas candidaturas RRE entre 2011 e 2017, e o resultado da análise é o 

seguinte: 

No BIP/ZIP 21 – Galinheiras (Fig.18), os temas que foram apontados como os de maior 

importância foram: d) Segurança (19%), h) Desemprego (14,3%), k) Desocupação dos jovens 

(14,3%) e l) Abandono / Insucesso escolar (14,3%), (CML,2010). Durante os sete anos (2011-2017), 

apenas um projeto foi aprovado na temática RRE – “Viva o Desporto”. O objetivo geral deste projeto 

aprovado na edição de 2012 era: “Promover a qualidade, visibilidade e disseminação do desporto e 

exercício físico na Alta de Lisboa, através do investimento em infra-estruturas físicas e humanas já́ 

existentes no território e preservando o espaço público” (PHDL). A requalificação do espaço público, 

neste caso do Parque do Vale Granje com cerca de vinte novas estações anexas aos circuitos 

pedonais já existentes, bem como as atividades que seriam promovidas neste mesmo espaço, 

indicam que este projeto tentou pela requalificação do espaço público solucionar algumas das 

problemáticas apontadas no diagnóstico inicial do programa a este BIP/ZIP. Conclui-se que neste 

BIP/ZIP houve uma concordância parcial entre o diagnósticado e o candidatado, para responder à 

desocupação dos jovens. 
 

 

   No 

diagnóstico elaborado pela população referente ao BIP/ZIP 23 – Graça/Sapadores, os temas que 

foram identificados como mais preocupantes foram: a) Casas vazias/degradadas (16,7%), b) 

Transportes públicos (8,3%), c) Equipamentos (8,3%), d) Segurança (16,7%), f) Espaços Verdes 

(8,3%), k) Desocupação dos jovens (8,3%), m) Conflitos de vizinhança (8,3%), (CML,2010). 

Figura 18 - Fotografia do Bairro das Galinheiras (2018)  
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Entre 2011 e 2017, foram três os projetos RRE aprovados neste BIP/ZIP, dois projetos em 

2013 e um em 2014. O “REACTION” (2013), foi um projeto que realizou antes da candidatura um 

estudo sobre os maiores fatores de insatisfação e em que identificaram principalmente a 

problemática do espaço. Foram aferidas as seguintes dificuldades: “elevado número de edifícios 

devolutos; património vandalizado estacionamento desregulado; acessibilidades; falta de espaços 

públicos qualificados que fomentem o convívio e o lazer para as famílias; falta de espaços verdes 

adequados à prática desportiva informal; inexistência de atividades culturais e de um lugar capaz de 

as receber” (PHDL). Era pretendido alcançar a qualidade dos espaços públicos do bairro da Graça, 

os seus acessos, para que de alguma forma, fosse fortalecida a vida em comunidade. Pelo 

diagnóstico realizado antes do programa, pode-se verificar que os objetivos da candidatura iam ao 

encontro das soluções necessárias para a resolução das temáticas mais problemáticas apontadas 

no mesmo, havendo uma concordância. 

No mesmo ano, o BIP/ZIP 23 teve ainda o projeto RRE, “Fachadas cheias de Graça” (2013), 

em que a proposta ia ao encontro de outras problemáticas apontada no diagnóstico inicial. Era 

pretendido recuperar as fachadas, o património físico e cultural do bairro, bem como o espaço 

público, promovendo as relações entre moradores e desta forma fosse também incutido um 

sentimento de pertença e de cuidado pelo mesmo, e as várias intervenções a serem realizadas no 

bairro permanecessem cuidadas (PHDL), havendo concordância. 

Para além dos projetos em 2013, o BIP/ZIP 23 como já referido, teve um projeto em 2014 – 

“Amo-te Berta”. Pretendia-se com este projeto “(1) desenvolver uma metodologia de intervenção 

passível de ser replicada nas outras vilas; (2) sensibilizar a comunidade local e da cidade para a 

importância da Vila Berta como património da cidade. (...) e, iniciar o processo de regeneração 

urbana da Vila Berta através da requalificação e reabilitação da envolvente exterior do edificado e 

respetivos espaços comuns.” (PHDL). Tendo em conta os temas de maior importância assinalados 

pela população deste bairro, pode-se verificar que os objetivos traçados pelas entidades desta 

candidatura foram ao encontro dos temas identificados.  

O BIP/ZIP 36 – Pena, foi contemplado por dois projetos RRE, em 2011 e em 2014.Os temas 

diagnosticados como mais preocupantes foram: a) Casas vazias/degradadas (18,2%), d) Segurança 

(21,2%) e e) Higiene Urbana (27,3%), (CML,2010). Em 2011, o projeto “Agulha num palheiro”, não 

está disponível digitalmente informação específica sobre o mesmo (Ficha de candidatura). O projeto 

“Operação Skyline” em 2014, um projeto conjunto com o BIP/ZIP 64 – Anjos, em que a proposta era 

“reabilitar edifícios habitados a necessitar de obras (...) criar uma cultura de cooperação e de reforço 

da cidadania, através da figura jurídica dos condomínios, dando enfoque específico aos prédios de 

rendimento, a precisar de obras de reabilitação” (PHDL). De acordo com os objetivos traçados e o 

diagnóstico inicial pode verificar-se que os mesmos vão ao encontro da resolução destas 

dificuldades.  

Foram reconhecidos como os temas mais “alarmantes” do BIP/ZIP 44 – Mouraria: a) Casas 

vazias/degradadas (24,8%), c) Equipamentos (9,5%) e d) Segurança (9,5%) (CML, 2010). Foram 

aprovadas três candidaturas, uma em 2011 e duas em 2013. A candidatura de 2011, não está 

disponível digitalmente, logo a informação mais específica do projeto, que é possivel ser consultada 
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através da ficha de candidatura, não está acessível. O projecto “O lugar da Cerâmica” (2013), tem 

como um dos objetivos “Revitalização do Património Privado e Público pela utilização comunitária, 

(...) recuperar a fachada de uma edifício privado, (...) desenvolver sócio-urbanisticamente uma das 

ruas que tem sido considerada como um gueto.” (PHDL). O projeto “Avenida Intendente” (2013), 

tinha como finalidade “(...) integrar o eixo Benformoso-Anjos num Intendente mais vasto, como 

espaço da cidade criativo e singular, potenciando um clima favorável ao empreendedorismo, à 

iniciativa local e à coesão social. Esta proposta pretende impulsionar a vivência plena da rua, dando 

visibilidade ao comércio existente, captando novas ocupações de acordo com a singularidade do 

bairro, atraindo públicos novos com o objectivo de devolver ao bairro e à cidade um recurso 

económico, veículo de novas dinâmicas sociais, culturais e urbanísticas.” (PHDL). Ambas as 

inciativas propostas para os dois projetos vão ao encontro daquelas que foram as adversidades 

apontadas em 2010, para o bairro da Mouraria, aquando da análise aos questionários realizados à 

população. 

O BIP/ZIP 4 – Portugal Novo, foi durante o periodo de 2011-2017 contemplado com uma 

candidatura RRE aprovada, em 2016. Aquando do diagnóstico elaborado através do inquérito às 

comunidades destes bairros, os temas que mais se destacavam foram: a) Casas vazias/degradadas 

(25%), d) Segurança (25%) e i) Marginalidade (25%). (CML,2010). O projecto “+ Comunidade” teve 

como objetivo geral “(...) fomentar a melhoria da qualidade de vida e a coesão social da 

comunidade, através da criação de um espaço que possibilite a dinamização de atividades que 

fundamentam a sua intervenção nos princípios do Desenvolvimento Comunitário.”(PHDL). Constata-

se que só um projeto foi aprovado na temática RRE, durante o período em estudo, este projeto vai 

ao encontro dos problemas apontados pelo diagnóstico do mesmo.  

Nos BIP/ZIPs 9 – Quinta do Ourives, 19 – Horta Nova, 20 – Sete Céus (Fig.19), 24 – 

Quinta do Olival, e 41 – Sete Moinhos, não existem fichas de análise aos inquéritos realizados, 

porque ou não tiveram qualquer resposta, ou porque tiveram uma ou duas respostas. Desta forma, 

não foi exequivel fazer qualquer cruzamento entre o diagnóstico realizado (através as respostas dos 

inquéritos) e o constatado.  

Figura 19 - Fotografia do Bairro Sete Céus (2018) 



71 

Em 2011, só um projeto foi aprovado no BIP/ZIP 14 – Liberdade/ Serafina, sendo este 

“Crescer e Conviver”. Este um projeto fez parte da primeira edição do programa não estando 

disponível digitalmente a ficha de candidatura, não foi viável a elaboração da comparação dos 

temas apontados como mais preocupantes e os objetivos traçados pela candidatura. Os temas que 

mais foram indicados como “alarmantes” foram: a) Casas vazias/degradadas (33,3%), h) 

Desemprego (13,3%) e i) Marginalidade (13,3%).(CML,2010). 

O BIP/ZIP 15- Quinta do Tarujo beneficiou de dois projetos, um em 2015 e outro em 2017. 

Os vários temas mencionados como de maior urgência, foram: a) Casas vazias/ degradadas 

(26,7%), b) Transportes públicos (13,3%), e) Higiene Urbana (13,3%), g) Comércio de proximidade 

(13,3%) e i) Marginalidade (13,3%) (CML,2010). O projeto aprovado em 2015 “Campo da Lide” teve 

como objetivo geral “(...) a ocupação de um terreno expectante, recuperando uma zona que 

actualmente se encontra ao abandono. Com a utilização do espaço não só se melhora a qualidade 

de vida das pessoas que residem no território, como se protege o meio ambiente dos resíduos 

actualmente presentes no local.”(PHDL). Tendo em conta as problemáticas apontadas, esta 

candidatura vai ao encontro das possiveis soluções para as mesmas.  

O projeto aprovado em 2017, “Cê ao cubo” tinha como propósito: “(...) revitalizar e dinamizar 

a Quinta do Tarujo, através da ocupação e requalificação de um terreno atualmente expectante, 

transformando-o num ponto de interesse e aprendizagem para a comunidade, para a freguesia e 

para a cidade mediante a criação de um centro comunitário e pedagógico de compostagem, onde se 

fomentarão espaços de participação de residentes, consciencialização para os benefícios da 

compostagem e troca e aquisição de conhecimentos e produtos.”(PHDL). As propostas 

apresentadas pelo projecto “Cê ao cubo” vão ao encontro da resolução de alguns dos temas 

apontados como importância elevada, constata-se uma concordância parcial entre o diagnósticado e 

o candidatado. 

O projeto “Recriar BPC” foi aprovado em 2015 para o BIP/ZIP 16 – Padre Cruz. Foram 

identificados os seguintes temas: a) Casas vazias/ degradadas (14,6%), d) Segurança (22%) e i) 

Marginalidade (17,9%) (CML,2010). O objetivo geral proposto para o projeto incidia sobre: 

“Requalificar a área da praça à Rua Piteira Santos, tendo em vista a construção de uma estrutura 

comunitária polivalente em espaço público, que permita a realização de eventos comunitários, 

atividades sociodesportiva, sociocultural e realização de um mercado de cariz informal, dinamizada 

pelas organizações locais e população, onde possam comercializar produtos produzidos no BPC e 

capacitar a população em situação de desemprego/desocupação para o desenvolvimento de 

processos de empreendedorismo/economia social local.” (PHDL). De acordo com a análise aos 

inquéritos realizados e as soluções que o projeto apresenta, o mesmo pode ser indicado como 

favorável à resolução destas dificuldades. 

Relativamente, ao BIP/ZIP 22 - PERs da Alta de Lisboa, foram aprovados dois projectos, 

um no ano 2011 e outro no ano 2012. Foram apontados pelo inquérito elaborado em 2011, os 

seguintes temas: d) Segurança (10,3%), h) Desemprego (18,4%) e k) Desocupação dos jovens 

(11,5%) (CML,2010). O projeto “"O Meu Bairro é a Minha Cara” - Dá a Cara pelo Bairro” foi aquele 

que recebeu aprovação em 2011, não está disponível a sua ficha de candidatura (CML,2010). Já o 
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projeto que teve aprovação em 2012, intitulado de “Viva o Desporto”, referenciado anteriormente, é 

um projeto com candidatura conjunta que engloba vários BIP/ZIPs (PHDL), há concordância com as 

problemáticas apontadas neste BIP/ZIP e o candidatado. 

O BIP/ZIP 24 – Quinta do Olival, apenas conseguiu ter um projecto aprovado, em 2014 “+ 

Perto”. Não houve respostas suficientes para a elaboração da ficha de diagnóstico, pois apenas um 

cidadão respondeu ao mesmo. 

No BIP/ZIP 25 – Cruz Vermelha (Fig.20), o mesmo projecto já referenciado como uma 

candidatura conjunta “Viva o Desporto”, foi o único que teve aprovação durante os sete anos em 

estudo (PLH,2012). Os temas que mais se destacaram como necessários solucionar foram: d) 

Segurança (22,2%), i) Marginalidade (25,9%) e j) Solidão de idosos (11,1%) (CML,2010). O projeto 

aprovado é parcialmente concordante com o que foi diagnosticado no bairro da Cruz Vermelha.  

 

Numa situação idêntica encontra-se o BIP/ZIP 26 – Pedro Queirós Pereira, em que os 

assuntos mais urgentes, serão parcialmente “solucionados” com o único projeto aprovado, “Viva o 

Desporto” (PLH,2012). As prioridades apontadas foram: d) Segurança (33,3%), e) Higiene Urbana 

(33,3%), e h) Desemprego (33,3%) (CML,2010), estas não estão diretamente relacionadas com os 

objetivos apontados pelo projeto que foi aprovado.  

“reMix - intervir e recriar” foi o único projecto aprovado em 2011 para o BIP/ZIP 31- 

Armador, por ser da primeira edição a sua ficha com o diagnóstico não está disponível. No entanto, 

os objetivos traçados para melhorar o bairro foram os seguintes: a) Casas vazias/ degradadas 

(11,1%), d) Segurança (33,3%) e e) Higiene urbana (11,1%) (CML,2010). 

Um dos bairros com mais projectos aprovados RRE foi o BIP/ZIP 34 – PRODAC (Fig.21), 

com quatro projectos aprovados, um em 2013, outro em 2014 e dois em 2015. Os temas que foram 

previamente diagnosticados foram: a) Casas vazias / degradadas (17,2%), h) Desemprego (28,7%), 

i) Marginalidade (29,5%) (CML,2010). A candidatura aprovada em 2013, “Prodac Norte - Fora de 

	Figura 20 - Fotografia do Bairro da Cruz Vermelha (2018)  
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Portas” tinha como objetivo central a concretização de vários trabalhos apontados com caractér 

urgente: “a) Melhoria das condições de acessibilidade. Construção de rampas, requalificação de 

escadas e aplicação de corrimãos; b) Construção de um parque infantil; c) Atribuição e marcação de 

lugares de estacionamento para moradores; d) Requalificação da iluminação pública. Substituição 

dos candeeiros ou dos seus suportes visto que a maioria dos focos de iluminação pública estão fixos 

directamente nas fachadas das casas; e) Consolidação e limpeza das sarjetas; f) Requalificação dos 

pontos de acesso e tampas de esgoto; g) Requalificação dos espaços ajardinados do bairro; h) 

Recuperação, consolidação e pintura de muros; i) Repavimentação e recuperação de pavimentos.” 

(PHDL). É um projeto que está integralmente relacionado com a temática em estudo, RRE. As 

questões que foram levantadas pela comunidade e vão ao encontro dos temas a serem 

solucionados.  

O projeto aprovado no ano seguinte, “Prodac Sul: Espaço comum” (2014), encontra-se na 

continuidade do anterior supracitado, porém para a zona Sul do bairro tal como a designação da 

candidatura indica. Os temas que foram referidos como de essencial resolução foram ”a) 

Requalificação de escadas, rampas e aplicação de corrimãos; b) Requalificação e manutenção dos 

espaços ajardinados; c) Repavimentação e recuperação pontual de pavimentos danificados e 

calçadas; d) Remoção de troncos de árvores resultantes do seu corte e plantação de novas 

espécies; e) Trabalhos de manutenção geral dos espaços públicos; f) Recuperação, consolidação e 

pintura de muros; g) Criação de novos passeios; h) Colocação de mais áreas de mesas e cadeiras 

no espaço público; i) Construção de mais áreas para jogos de crianças, alternativas ao parque 

infantil; j) Recuperação do campo de jogos; l) Estabelecimento de percursos de acesso universal e 

eliminação de barreiras e obstáculos.” (PHDL). À semelhança do projeto anterior este, encontra-se 

da mesma forma dentro das soluções para a resolução das problemáticas apontadas antes do 

programa inaugurar.  

Um dos projetos para 2015 foi “Laboratório de Participação” que consistia, tal como os 

anteriores na requalificação dos espaços do bairro do PRODAC, mais propriamente “(...) uma 

intervenção em torno do estacionamento no bairro e a requalificação dos seus muros no interior.” 

(PHDL). É da mesma forma um projeto concordante com o diagnóstico que precisa de ser 

trabalhado. O segundo projeto de 2015, “O lugar para a participação”, é de igual forma a 

continuidade dos projetos dos anos anteriores uma vez que os anteriores não foram concluidos 

Como objetivo pretendeu “ (...) concluir a requalificação do espaço público do Bairro, em tudo o que 

foi decidido pelos moradores e não se conseguiu integrar no financiamento de 2013.” (PHDL). Da 

mesma forma que os projetos anteriores se encontravam dentro das soluções úteis para a resolução 

dos problemas apontados, este projeto está da mesma forma inserido.  
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No BIP/ZIP 35 – REGO (Bairro de Santos e PER), foi aprovado um projeto em 2014, as 

temáticas mais alarmantes no bairro foram apontadas como as seguintes: a) Casas vazias / 

degradadas (14,3%), b) Transportes públicos (19%), d) Segurança (14,3%), f) Espaços verdes 

(14,3%) e j) Solidão dos idosos (14,3%) (CML,2010). A candidatura que foi aprovada 

“[COM]unidade”, tinha como objetivo “ (...) requalificar espaços urbanos degradados, dotá-los de 

condições físicas, estéticas e ambientais que promovam o bem estar da população do bairro, 

contribuam para o fortalecimento das redes de vizinhança e laços de reciprocidade.”(PHDL). 

Verifica-se nas temáticas apontadas como preocupantes para o bairro, que os objetivos apontados 

pela candidatura que foi aprovada, vão ao encontro da resolução de algumas das questões.  

Os dois projetos aprovados para o BIP/ZIP 46 – Quinta do Lavrado, foram os dos anos 

2011 e 2015. As temáticas apontadas como “alarmantes” foram: b) Transportes públicos (11,7%), d) 

Segurança (13,3%), e) Higiene urbana (11,7%) e i) Marginalidade (11,7%) (CML,2010). Como já 

referido, quando se trata de projetos de 2011, não estão disponiveis as fichas de candidatura dos 

projetos, logo não é exequível realizar a comparação com o que foi apontado como importante e o 

esperado. O projeto do ano 2015, “Lig@-te ao Bairro” “tem o objetivo principal de criar a Praça do 

Estaleiro através do envolvimento dos futuros usufrutuários do espaço no seu planeamento e 

dinamização.”(PHDL). A única temática que este projeto solucionaria, seria parte da questão da 

Higiene urbana, pois as outras temáticas não ficariam solucionadas através deste projeto.  

O BIP/ZIP 47 – Horizonte, tinha apontado como problemas as seguintes questões: a) 

Casas vazias/ degradadas (11,5%), e) Higiene urbana (29,5%) e f) Espaços verdes (14,1%) 

(CML,2010). Durante os sete anos foram aprovados dois projetos, um em 2011 e outro em 2013. 

Como já referido o projeto de 2011 não poderá ser comentado. O projeto de 2013, “Parque 

Intergeracional Novo Horizon” tinha como objetivo: “Terminar a construção do PINH, para que este 

possa responder às necessidades expressas pelos moradores e às diagnosticadas junto de actores 

locais: reabilitar o espaço público através da implementação de um parque urbano intergeracional, 

	Figura 21 - Fotografia do Bairro Prodac (2018)  
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de forma a transformar percepções e estereótipos negativos acerca deste território e dos seus 

habitantes, melhorar a qualidade de vida local e contribuir para a criação de novas parcerias e 

dinâmicas comunitárias, enquadradas numa visão estratégica partilhada para estes territórios.” 

(PHDL). De acordo com os objetivos propostos pela candidatura e aqueles que foram analisados 

aquando do inquérito à comunidade, pode verificar-se que este projeto resolveria pelo menos a 

questão dos espaços verdes.  

Foram dois projetos RRE aprovados para o BIP/ZIP 57 – Empreendimento Municipal da 

Rua João Nascimento Costa, um em 2013 e o outro em 2016. Após a análise dos inquéritos 

referentes a este BIP/ZIP, as problemáticas levantadas foram: b) Transportes públicos (10,3%), c) 

Equipamentos (28,2%), e) Higiene Urbana (10,3%) e f) Espaços Verdes (20,5%) (CML,2010). No 

projeto aprovado em 2013 “Nascimento da EnCosta - Fase II” consta a proposta de “Terminar a 

Fase 2 do projeto de requalificação 'Nascimento da Encosta', dotando a zona de intervenção com 

espaços e equipamentos direccionados, sobretudo, à população infanto-juvenil. Pretende-se 

consolidar e alargar o envolvimento da população local no projeto para garantir a ocupação e 

preservação das alterações iniciadas em 2012 e para que se mantenham no tempo e no espaço.” 

(PHDL). Tendo em conta que um dos temas apontados que carecem de solução foram os Espaços 

Verdes, esta proposta vai ao encontro de uma solução para esta questão.  

Relativamente ao projeto de 2016, “C3-Centro Comunitário da Curraleira” este teve como 

objetivo “Ir ao encontro de necessidades e desejos da população do BIP 57 formulados em vários 

diagnósticos, melhorando a qualidade de vida do bairro e apostando em várias janelas de 

oportunidades que hoje se apresentam a este BIP através da criação do Centro Comunitário da 

Curraleira com várias valências.” (PHDL). Tendo em consideração as temáticas apontadas como 

relevantes para serem solucionadas, a proposta de criação de um centro comunitário vai satisfazer a 

questão dos Equipamentos, assinalada anteriormente como problemática deste BIP/ZIP. 

Para finalizar as fichas de análise dos BIP/ZIP em que projetos apontados como RRE foram 

aprovados durante os sete anos em estudo, verifica-se que para o BIP/ZIP 60 – Cooperativas da 

Rua João Nascimento Costa e Rua Carlos Botelho, foram contemplados com 2 projetos, um em 

2011 do qual não está disponivel a respectiva ficha de candidatura e um projeto em 2015. Este 

último intitulado de “Dar EsPasso à Coesão” tinha como objetivo dar “continuidade do Diagnóstico 

Local e do processo de regeneração do ambiente social (convivência social) por via da 

requalificação urbanística que tem vindo a dar lugar desde 2011 no território BIP/ZIP 60. (...) 

construir uma área de convívio e de lazer em prado-sequeiro, limpando e desmatando, colocando-se 

mobiliário urbano adequado e fazendo ensombramento, necessitando-se de terraplanar uma área 

de 50 a 70 m2.”(PHDL). Tendo em conta este objetivo proposto e os temas que foram apresentados 

como de necessária resolução: a) Casas vazias/degradadas (11,9%), c) Equipamentos (21,4%), f) 

Espaços verdes (14,3%) e g) Comércio de proximidade (11,9%) (CML,2010), o projeto aprovado em 

2015, soluciona a questão dos Espaços verdes.  

Os BIP/ZIP 64 – Anjos, 65 – Quinta do Ferro, 66 – Charneca do Lumiar e 67 - Alta de 

Lisboa Centro, não foram contemplados na primeira Carta, não se tem conhecimento da ficha de 

diagnóstico, donde não é possível realizar a análise dos projetos aprovados versus o que teria sido 
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assinalado como problemática a tratar. Inicialmente somente 61 bairros ou zonas foram propostos 

para a Carta BIP/ZIP. Contudo, estes tiveram respetivamente, dois projectos em 2011 e 2014, um 

projeto em 2015, um projeto em 2012 e quatro projetos em 2011, 2012, 2013 e 2014. (CML,2010).  

3.3. Reabilitação e Requalificação de Espaços: Análise aos parceiros e promotores  

No que toca às entidades promotoras e parceiras que se candidataram com projetos na 

temática RRE entre 2011 e 2017, contabilizaram-se 37 promotoras e 70 parceiras, como se pode 

verificar no apêndice 1. Existem entidades que se candidataram a vários projetos (por exemplo, a 

Junta de Freguesia de S. João candidatou-se no mesmo ano – 2011 -, aos projetos “Outra 

Paisagem, Novos Ambientes” e “Novo Horizonte”), em que terão participado como promotoras e 

noutro como parceiras, podendo isto ter acontecido ou no mesmo ano ou em anos diferentes. De 

acordo com o apêndice 1, constata-se que os promotores que nas sete edições do Programa 

apresentaram candidaturas com maior frequência são: Junta de Freguesia do Beato (JF Beato) com 

4 candidaturas, seguida da Junta de Freguesia de Campolide e ARTÉRIA – Associação de 

Arquitetura e Reabilitação Urbana com 3 candidaturas, respetivamente.  
 

Ainda de acordo com o apêndice 1, verifica-se que os parceiros cuja frequência é maior são: 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) com 8 candidaturas, seguida da Fundação Aga Khan 

com 7 candidaturas e Arquitectmob com 5 candidaturas, nos sete anos de edições do programa.  
 

Constata-se desta análise que são várias as entidades que se candidataram à temática 

RRE, das quais 20 (18,7%) entidades públicas, como Juntas de Freguesias, Agrupamentos de 

Escolas, ou mesmo Faculdades e 87 (81,3%) entidades associativas/privadas, como ateliers de 

arquitetura, associações de moradores ou clubes desportivos, entre outras. No apêndice 2, podem 

consultar-se as entidades que se candidataram aos 38 projetos aprovados na temática em análise. 

É comum deparar-se com candidaturas que tiveram uma só entidade promotora e mais do que uma 

parceira. No entanto, há várias em que acontece o contrário (como, por exemplo, “reMIX – intervir e 

recriar”, entre outros). Verifica-se ainda, que existem candidaturas com duas entidades promotoras e 

mais do que uma parceira, além de um outro projeto RRE que contou com duas entidades 

promotoras e nenhuma parceira (“Viva o Desporto”).  

No mesmo apêndice, constata-se que há entidades que trabalharam juntas nos mesmos 

anos, em diferentes candidaturas, ou como parceiras ou como promotoras. É o caso, por exemplo, 

da SCML e Fundação Aga Khan que estiveram juntas em três projetos em 2011, dois em 2012, um 

em 2015 e outro em 2016. Outras como é o caso do atelier Arquitecmob que trabalhou em vários 

anos no BIP/ZIP 34 - PRODAC como parceiro, e com entidades promotoras diferentes.  
 

Procurando clarificar estas relações entre parceiros e promotoras na temática em estudo 

ensaiou-se uma análise simplificada de redes sociais, utilizando o software livre KUMU, afim de se 

conseguir obter uma visão espacializada destas relações. É possível, através do apêndice 1, 

identificar vários níveis de articulações entre estas entidades, tal como referido anteriormente. Umas 

estão ligadas a apenas a uma entidade (ARACODI-Ass. Cultural para o Desenvolvimento); outras 
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estão ligadas a várias, mas nenhuma delas a mais nenhuma (Inst. Padre António Vieira a cinco 

entidades parceiras); e um nível de relação mais complexo entre várias entidades, isto é, umas entre 

si, que por sua vez, se ligam a outras entidades, que tanto podem ser parceiras, como promotoras, 

ou mistas (entidades que foram durante os sete anos de estudo promotoras ou parceiras, como por 

exemplo JB Beato), por conseguinte já estavam ligadas a outras tantas entidades, criando assim 

uma rede de contactos, eventualmente direta para possíveis candidaturas ou projetos. 

 

3.4. Discussão 

Após o estudo dos vários níveis do programa BIP/ZIP, desde análises gerais às mais 

particulares, verifica-se que existem algumas lacunas no programa, pelo menos no que toca à 

temática RRE. Desde diferenças bastante significativas quanto a financiamentos na temática RRE 

ao longo dos sete anos de estudo, entre os 67 BIP/ZIPs, a números de projetos aprovados, ou a 

soluções apresentadas pelas candidaturas aprovadas perante a análise inicial registada das 

problemáticas dos BIP/ZIP aquando da realização da Carta BIP/ZIP de Lisboa. É também ambígua 

a identificação da participação pública nos projetos, quando foram interpretadas as fichas de 

diagnóstico muitas vezes não é clara onde e como é que a comunidade que irá usufruir deste 

projeto participa no mesmo. Além de se constatar a ausência de um registo fotográfico sobre o antes 

e o depois (avaliação) da candidatura. 

Verifica-se que a legislação aplicada à edificação estava pensava para dar enfâse ao novo 

edificado e não à reabilitação daquele já construído, nem contemplando diretrizes técnicas para 

aplicar nas obras. 

O sucesso do processo participativo à temática RRE dependerá, entre outros requisitos da 

colaboração de pessoal técnico qualificado para a colaboração nos projetos. Verifica-se ainda 

diferenças significativas de financiamento nas candidaturas apoiadas por promotores ou parceiros 

da área da arquitectura/planeamento/reabilitação relativamente às restantes sem apoio desta 

natureza. 

Quanto ao problema que norteou esta pesquisa confirma-se que parte dos projetos RRE 

vão ao encontro do diagnosticado, sendo que as temáticas prioritárias sinalizadas são várias que 

concorrem com RRE e não uma só. 

Quanto aos objetivos desenhados para esta dissertação verifica-se que todos eles foram 

concretizados. 

No capítulo subsequente, apresentam-se as conclusões retiradas após as análises das 

várias dimensões estudados ao longo deste trabalho, para além de apontamentos do que se 

constatou poderem constituir possíveis contributos para que a contribuição do programa para a 

cidade de Lisboa continue a ser uma mais valia efetiva. 
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4. CONCLUSÕES E ORIENTAÇÕES FUTURAS 

A dissertação teve com objetivo principal sistematizar e interpretar os resultados do 

Programa BIP/ZIP, em particular no que respeita à distribuição espacial dos projetos e à sua 

tipologia, em especial no que respeita à reabilitação e requalificação de espaços urbanos.  
Num primeiro momento, para abordar o primeiro objetivo específico proposto, foi 

desenvolvida uma reflexão sobre a relevância dos processos de participação pública ativa na gestão 

da cidade. Assim, foi elaborada uma revisão bibliográfica onde foi possível clarificar vários conceitos 

e dar a conhecer vários programas de participação pública e de reabilitação urbana tanto em 

Portugal como internacionais. Identificaram-se os vários programas que já existiram e existem em 

Portugal, em que a participação pública e a temática da Reabilitação eram e são o foco principal. Ao 

estudá-los, conseguiu-se identificar semelhanças com o programa BIP/ZIP. Como, por exemplo, o 

programa de intervenção urbana SAAL,  que tinha como objetivo apoiar as comunidades a construir 

novas habitações, nas suas zonas residenciais, devido ao estado de degradação das que possuíam, 

colaborando com equipas especializadas. Enquanto que o SAAL estava só direcionado para a 

construção de habitações e respetivos espaços urbanos de inserção, o programa BIP/ZIP, além de 

aceitar projetos que se enquadrem na temática RRE, possui também outras temáticas elegíveis.  
A revisão bibliográfica serviu como um importante suporte para abordar e discutir os 

restantes objetivos específicos que estruturam esta dissertação. Foi elaborada uma descrição do 

programa, designadamente de como surgiu, de modo a valorizá-lo como um exemplo ilustrativo de 

boa prática em participação pública. Seguidamente, como base nos dados da CML, foram 

sistematizados os projetos candidatados em geral, e posteriormente interpretando os seus 

resultados. De forma mais particular, abordaram-se aqueles que se candidataram na temática RRE, 

durante os sete anos de estudo (2011-2017). Perante este trabalho de sistematização e 

interpretação dos resultados, intercetando com a informação adquirida na revisão bibliográfica e a 

própria análise a todos os BIP/ZIP sistematizada em fichas de diagnóstico, elaboradas pelo 

Programa (com projetos aprovados na temática em estudo), foi possível tecer um conjunto de 

recomendações e observações que achamos relevantes para a boa continuação do programa. 
A primeira ilação geral a que se chegou, após variadas pesquisas foi que não existe, pelo 

menos para consulta pública, uma avaliação ao programa na sua generalidade nem após sete anos 

de realização do mesmo. Foram elaborados apenas alguns relatórios financeiros e pedidas às 

entidades para fazerem uma avaliação/ponto de situação do projeto após a sua aprovação, para que 

pudessem continuar a receber por tranches o financiamento requerido aquando da fase de 

apresentação das candidaturas. No entanto, a ausência destas avaliações, ou por anos ou após um 

período considerável (por exemplo ao fim dos primeiros cinco anos), fez-nos levantar algumas 

outras questões.  
A primeira prende-se com compreender se continua a fazer sentido o programa ao fim de 

sete anos de edições contínuas, ter ainda os mesmos 67 BIP/ZIP. Ao fim de sete anos, não 

deveriam já ter sido retirados uns e eventualmente adicionados outros? Esta primeira questão levou-

nos a questionar se o propósito do programa está a ser atingido.  
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Verificou-se após a leitura das fichas de diagnóstico, e análise aos objetivos pretendidos a 

alcançar pelas candidaturas na temática RRE dos projetos aprovados que muitos deles 

solucionariam apenas um dos problemas apresentados pelos territórios BIP/ZIP, resolvendo apenas 

particialmente os problemas apontados aquando da realização do questionário no início do 

programa. Verificou-se que alguns dos BIP/ZIP que tiveram, durante o período em estudo, projetos 

aprovados não tinham ficha de diagnóstico pelas respostas insuficientes ao inquérito realizado. Não 

permitindo compreender se os projetos aprovados solucionariam os problemas mais urgentes. Além 

disso, contatou-se, igualmente, que existem muitos BIP/ZIP com problemas identificados que esta 

temática poderia resolver e que durante os sete anos de estudo não tiveram nenhum projeto 

aprovado, bem como outros que durante o mesmo período tiveram apenas um ou dois. Além de se 

constatar que é difícil de compreender como se processa a participação pública das comunidades 

BIP/ZIP e se ela tem de facto um papel fundamental para o sucesso dos projetos. Isto leva-nos a 

questionar se as entidades têm estas fichas de diagnóstico em conta ou se as candidaturas são 

meras ferramentas temporárias para empregar pessoas e fontes de financiamento para os 

promotores e parceiros ou se têm realmente futuro após a última tranche de financiamento ser 

recebida.  
Ainda no que diz respeito às entidades que se candidataram com projetos RRE, ficámos 

surpreendidos como são poucas aquelas que estão “ligadas à área” mais técnica das seis temáticas. 

Foram poucos os ateliers de arquitetura, ou de paisagismo que se candidataram e muitos mais 

aqueles que não estão diretamente relacionados com arquitetura e reabilitação como por exemplo, a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Fundação Aga Khan.  

Não desvalorizando o empenho destas entidades, mas talvez fosse de esperar que se 

encontrasse maior diversidade de entidades relacionadas com esta temática, ou pelo menos uma 

maior frequência das que já aparecem na listagem de projetos aprovados em RRE. Serão os 

ateliers, as faculdades e universidades que lecionam estes cursos (arquitetura, reabilitação urbana, 

entre outros), que não têm interesse em participar num programa como este? Ou desconhecem a 

sua existência? Porque é que existem tantas Juntas de Freguesia como entidades promotoras e 

parceiras? Será que não é da sua responsabilidade os problemas que afetam estes bairros e zonas 

de intervenção prioritária? 
Estas são algumas das perguntas às quais não conseguimos ainda obter respostas 

adequadas. Tentámos, também, o envio por correio eletrónico de um questionário para explorar a 

perceção das entidades promotoras e parceiras as suas candidaturas, independentemente de terem 

sido ou não aprovadas, mas não obtivemos respostas em quantidade e qualidade adequadas, 

apesar da insistência. Estarão as entidades realmente interessadas na coesão territorial, 

urbanística, ambiental e socioeconómica que o programa prevê? Ou é o Programa apenas um 

caminho de captar recursos financeiros adicionais para estas organizações? 
Para além de todas as questões levantadas é deixada também aqui a recomendação de 

que em futuras edições se ter em conta a tecnicidade da temática RRE. Quando é apresentada uma 

candidatura RRE, deveriam ser considerados além dos critérios de avaliação já estipulados e 

tabulados pelo Programa, uma tabela de critérios de avaliação adicional para poder classificar da 
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melhor forma esta temática. Com efeito, a especificidade e complexidade da mesma não deveria ser 

somente avaliada como as demais. Tal como assinala Reis e Lay (2006), dever-se-iam ter em conta 

outros critérios sobre a qualidade dos projetos, tais como a estética, o uso ou o desempenho 

funcional e a estrutura do espaço construído.  

Sugere-se apoio às candidaturas RRE, que dele carecem, através das universidades e 

faculdades na área da arquitectura e planeamento urbano, na base de protocolos firmados entre as 

partes, aproximando assim os alunos finalistas dos problemas reais, com a supervisão técnico-

científica da universidade. 
Na sua generalidade, o Programa BIP/ZIP tem tido um merecido sucesso nos objetivos que 

vai alcançando ao longo das sucessivas edições e nas iniciativas que têm vindo a promover para 

dar visibilidade ao mesmo. No entanto, há recomendações, apresentadas nesta dissertação que 

poderão ser tomadas como viáveis para colmatar algumas das lacunas que foram identificadas, afim 

de tornar o mesmo mais coeso e, ao mesmo tempo, ir ajustando-se às transformações que a cidade 

de Lisboa está sofrer aceleradamente. 
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